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Resumo 

Este artigo analisa o processo de reestruturação agrícola no estado do Mato Grosso a partir do processo de 
desconcentração regional da renda ocorrido na economia brasileira nos anos 70, com a marcha dos sulistas ao 
cerrado mato-grossense, o reordenamento espacial produtivo no Estado e as mudanças no fluxo migratório 
decorrido da utilização dos cerrados. Além disso, discorre acerca dos fatores indutores da modernização agrícola a 
partir da década de 90. A economia agrícola do estado de Mato Grosso sofreu importantes transformações com os 
programas de interiorização da economia brasileira. O artigo registra o papel destes programas para o processo de 
ocupação e modernização da agricultura no Estado, bem como das instituições de pesquisa no Estado no  
desenvolvimento de  cultivares para os solos do cerrado. Os preços internacionais e o câmbio, junto com os 
créditos agrícolas, controlados e não controlados, completam os fatores condicionantes do processo de 
modernização agrícola da última década, acelerado pelo  processo de maior integração da economia. A abertura da 
economia trouxe além do acesso à tecnologia, a possibilidade de financiamento com recursos oriundos de 
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instituições internacionais, a atração de novos atores da cadeia agrícola – multinacionais – e o desenvolvimento da 
biotecnologia a partir das especificidades da região por instituições internacionais. 
 
Palavras-chave: reestruturação agrícola, abertura da economia, inovações tecnológicas, pesquisa, Mato Grosso. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A “Revolução Verde” influenciou a incorporação de modernas técnicas de produção 
agrícola no estado de Mato Grosso, direta e indiretamente, que levou a uma série de 
importantes transformações na economia local, sobretudo, a partir da década de 70, com a 
chegada dos sulistas para a região. Estes descobriram que o cerrado da região centro-oeste era 
altamente produtivo, ao adotar insumos e tecnologias adequados.  

Desta forma, ocorreram no âmbito rural e urbano, importantes transformações 
econômicas e produtivas, como que puxadas pelo crescimento expressivo do agronegócio 
nesta região. Neste sentido, Resende (2002, p.1) bem caracteriza estas transformações, como 
uma mudança espetacular que ocorreu na aptidão agrícola dos solos no Brasil, com a 
descoberta de soluções para os problemas de baixa fertilidade natural e elevada acidez.  

Esta mudança só foi possível a partir do início das pesquisas em campo experimental em 
1976/77, realizadas no sul do Estado, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Extensão Rural (EMATER-MT), 
pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Mato Grosso (CODEAGRI), pelo Centro 
de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC) e pela Secretaria da Agricultura de Mato 
Grosso (SAGRI-MT), que buscavam determinar a melhor adaptabilidade da cultura de soja ao 
cerrado.  

Nestes termos, a reestruturação agrícola no estado do Mato Grosso implicou o 
aproveitamento (mais eficiente) dos recursos naturais disponíveis e a incorporação sistemática 
de novas tecnologias de produção e gestão, permitindo escala de produção e, por conseguinte, 
maior produtividade das commodities agrícolas cultivadas no Estado. Segundo dados da 
Embrapa Soja, a soja em 2001, atingiu a média estadual de 2.999 kg/ha de produtividade 
contra a média nacional de 2.509, sendo a mais expressiva do país (TECNOLOGIA..., 2004). 

Apesar da agricultura tecnificada no Mato Grosso ter ocorrido bem depois do avanço dos 
principais pólos agrícolas tecnificados das regiões sul e sudeste, os grandes grupos de 
empresas nacionais e multinacionais de comercialização e industrialização de alimentos e 
rações animais e as fazendas mais modernas do país se localizam no Estado hoje.  

Este movimento traduz uma autêntica migração de capitais agrários e agroindustriais, 
conseqüência, de um lado, do esgotamento das bases de expansão nas regiões de origem, 
especialmente da fronteira agrícola e, de outro, da oferta de um grupo de oportunidades pelo 
novo destino, assinala Lourenço (2002, p.14). 

Dentre os principais atrativos da nova região de fronteira agrícola, figuram a 
disponibilidade de grandes extensões de terras planas, ideais para o cultivo de lavouras 
temporárias; na proximidade do principal insumo de correção dos solos do cerrado (calcário); 
nas duas estações do ano bem definidas – o verão, que se define como o período das chuvas e 
do plantio e o inverno, que se caracteriza como um período seco, propício para a colheita – 
bem como, os incentivos fiscais e o câmbio favorável. 

Por outro lado, vale destacar os fatores que têm contribuído para neutralizar a marcha  da 
modernização agrícola no Estado, sobretudo aqueles ligados ao armazenamento e escoamento 
das commodities agrícolas produzidas na região, caracterizados pelo esgotamento e exaustão  
da estrutura logística, pela deterioração da malha rodoviária no Estado, pela ausência de um 
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modal viário alternativo (ferrovia, por exemplo) e pela distância dos portos. 

Os fatores negativos servem para demonstrar que ainda existe um amplo caminho a ser 
percorrido no processo de melhoria estrutural da porteira para fora. No entanto, os atrativos da 
porteira para dentro, são mais numerosos e acabam neutralizando de certa forma esta falta de 
logística  infra-estrutural, que deverá ser suprida tão logo que estiver consolidada a construção 
da malha ferroviária, que substituirá parte importante do escoamento da produção do sistema 
rodoviário para o sistema ferroviário e ligará o Mato Grosso diretamente com o maior porto 
exportador do país, Santos, SP.  

Esta condição proverá o Estado com os melhores indicadores de competitividade agrícola 
do mundo, sobretudo, quando considerados os atrativos  disponíveis e as novas e crescentes 
tecnologias adotadas ao longo dos últimos anos. 

Para tanto, este artigo destaca as transformações no sistema produtivo agrícola nacional e 
suas implicações na economia mato-grossense, procurando caracterizar as mudanças nas 
bases produtivas locais, bem como o processo de reestruturação agrícola no estado do Mato 
Grosso, considerando os fatores condicionantes que aceleraram este processo. 

2 TRANSFORMAÇÕES NO SISTEMA PRODUTIVO AGRÍCOLA NACIONAL E 
SUAS IMPLICAÇÕES NA ECONOMIA  MATO-GROSSENSE 

2.1 TRANSFORMAÇÕES DAS BASES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS LOCAIS 

O estado do Mato grosso, até a década de 70, ocupava-se basicamente com duas 
atividades agrícolas que não requeriam muita atenção em relação aos fatores de produção e ao 
aumento da produtividade. Nesta época, a ocupação territorial do Estado era voltada para a 
agricultura de subsistência e para a exploração da pecuária extensiva nos campos mais 
produtivos. 

A produção bovina se concentrava no eixo Rondonópolis-Cuiabá, por meio da pecuária 
extensiva, sem muita preocupação com acúmulo de capital devido à falta de incentivo por 
parte do governo federal. No entanto, esta condição muda quando entra em pauta a 
necessidade de conquista de novas fronteiras agrícolas em face do esgotamento das bases de 
expansão da região sul do País, desde a década de 70. 

Neste período, nos governos Médici e Geisel, entravam em vigor os programas nacionais 
de desenvolvimento econômico e social (I e II PND) baseados no binômio político-ideológico 
de segurança e desenvolvimento. Dentre os diversos objetivos econômicos, buscavam o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego, respaldados por projetos de 
grandes investimentos nas áreas de siderurgia, petroquímica, transporte, construção naval, 
energia elétrica e mineração.  

O I PND estabeleceu algumas prioridades setoriais, que favoreceram a agricultura, a 
educação, a saúde, o saneamento básico, bem como a pesquisa técnico-científica. O programa 
de desenvolvimento foi completado pelo Programa de Integração Nacional (PIN). Dentre seus 
principais objetivos, Sandroni (2000, p. 470) destaca: construir a Rodovia Transamazônica e 
colonizar as regiões por ela cortadas, entre outros.   

O II  PND foi anunciado quando já se percebiam os contornos da crise que em seguida 
abalaria a economia nacional e internacional, tendo como pano de fundo a elevação dos 
preços do petróleo. Apesar disso, a meta era transformar o Brasil numa “potência emergente”. 
Para atingir esta meta, o governo Geisel centralizava seus esforços em três direções 
fundamentais: a substituição das importações, a elevação das exportações e a ampliação do 
mercado consumidor interno. A proposta de substituição das importações foi uma tentativa de 
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enfrentar a crise latente na economia mundial.  

Deslocava-se então, a ênfase na produção de bens duráveis para a indústria básica. As 
relações com o exterior seriam impulsionadas com a intensificação das exportações, baseadas 
no impulso da agricultura (soja) e pecuária. Para isso, previa-se um crescimento agrícola de 
7% ao ano, graças à modernização do setor e, sobretudo, à expansão da fronteira agrícola, por 
meio da multiplicação das grandes propriedades na região amazônica.  

Nestes termos, desde a década de 70, em meio às mudanças econômicas, sociais e 
políticas, o processo de urbanização é acelerado e a agricultura começa a sofrer impactos da 
modernização já utilizada em outros países. O Brasil interioriza seus campos de produção e 
passa a empregar métodos antes inexistentes. 

Além dos incentivos fiscais do governo para a ocupação do Centro-Oeste brasileiro, outro 
fator condicionante favorece esta ocupação, como bem destaca Silva: 

A marcha pioneira para o Centro-Oeste foi marcada pela chegada de produtores com 
grandes problemas em suas regiões de origem, tais como desemprego estrutural, 
expropriação, valorização das terras e busca de novas áreas para expansão de seus 
negócios, dentre outros. As dificuldades atingiam tanto os fazendeiros 
descapitalizados quanto os já capitalizados  (SILVA, 2003, p.64). 

Assim, o estado do Mato Grosso, passa a ser visualizado pelos grandes produtores 
interessados em expandir suas atividades agrícolas ou relocar estas, em função de suas 
grandes extensões de áreas planas, seu clima favorável e a estação de chuva bem definida, 
como bem observa Figueiredo (2003. p.20) quando completa, dizendo  que: 

O Centro-Oeste apresentava vantagem em termos de ganhos relativos de aptidão 
agrícola com adoção de alta tecnologia, o que se deve ao fato de suas terras serem 
planas, fazendo com que a região adquira vantagem comparativa nas atividades mais 
beneficiadas (em termos de redução do custo de produção) pela mecanização, 
normalmente associada à presença de economia de escala e poupadora de mão-de-
obra, fator escasso no centro. 
 

Vale sublinhar, que a ocupação do Estado se deu a partir da substituição da pecuária 
extensiva pela cultura de arroz e, posteriormente, pela cultura da soja nos cerrados, respaldada 
no avanço da pesquisa e o desenvolvimento de cultivares adaptáveis ao cerrado. 

Para Figueiredo (2003), o estado do Mato Grosso, possui a maior parte das suas terras 
dentro dos limites da Amazônia Legal. Devido à política de incentivos fiscais a partir da 
década de 70, foram implantados grandes projetos agropecuários responsáveis por 
importantes transformações na organização da produção do Estado. Desde então, a agricultura 
de subsistência e a pecuária cederam espaço para a moderna agricultura. 

Assim, a integração do Estado à moderna agricultura nacional, deve-se, principalmente, 
aos programas de desenvolvimento do governo federal. Dentre estes, destacam-se o II PND 
anteriormente referendado e outros como: o Programa de Desenvolvimento do Centro Oeste 
(PRODOESTE), o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLO-CENTRO) e o 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o desenvolvimento do Cerrado (PRODECER).  

Estes programas objetivavam novos investimentos em logística infra-estrutural, em 
pesquisa de novas variedades e métodos de cultivo e o financiamento da produção agrícola, 
viabilizando o estabelecimento da agricultura de grande escala nos cerrados.  

Na visão de Mattos (1998), entre 1970 e 1985, houve a desconcentração regional da 
renda, explicitada pelo crescimento da participação relativa de quase todos os estados da 
federação, concomitantemente, com a perda de participação de São Paulo e do Rio de Janeiro 
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que, juntos, concentravam, em 1970, mais de 55% da renda nacional. Desta forma, as regiões 
norte, centro-oeste, nordeste e sul aumentaram suas respectivas parcelas na renda brasileira 
em detrimento da região sudeste.  

Sobretudo, a partir da divisão territorial e administrativa do estado de Mato Grosso que 
deu origem, também, ao estado de Mato Grosso do Sul (1979), a política de ocupação e 
povoamento do território mato-grossense enfatizou os projetos de colonização, que foram 
atraídos pela imensa disponibilidade de terras baratas.  

As mudanças regionais e a acelerada urbanização regional estiveram diretamente 
relacionadas às transformações políticas, econômicas e sociais, no âmbito da incorporação das 
frentes pioneiras da região amazônica ao espaço e à economia nacional. Em parte, os 
objetivos iniciais de ocupar a nova fronteira agrícola foram alcançados, sem um controle 
efetivo da colonização, pois a necessidade precípua era incorporar o centro-oeste ao sistema 
produtivo nacional, que só veio acontecer com a chegada e implementação das instituições de 
pesquisa na região e a descoberta de novas cultivares adaptadas às condições locais.  

A Tabela 1 mostra a ocupação das áreas das principais culturas produzidas no Estado, a 
partir de 1980. 

Tabela 1 – Ocupação das áreas cultivadas das principais lavouras no Mato Grosso (em ha) 
Ano Algodão Arroz Milho Soja Outros Total
1980 4.480 896.513 83.609 70.731 135.441 1.190.474
1985 16.945 406.589 242.913 795.438 198.751 1.660.636
1990 43.422 355.210 270.283 1.527.754 232.711 2.429.380
1995 69.390 417.074 439.390 2.322.825 180.372 3.429.051
2000 257.762 698.518 540.479 2.906.448 229.062 4.632.269
2001 412.315 450.413 536.420 3.121.353 271.692 4.792.193
2002 328.029 440.229 720.993 3.821.861 265.294 5.576.406
2003 312.498 372.856 726.287 4.203.413 274.187 5.889.241

Fonte: IBGE (2004)  

Os programas de interiorização da economia na década de 70 levaram à modernização e 
expansão da produção de commodities agrícola. Nota-se, na Tabela 2, a expansão da produção 
das principais culturas no Estado, de 1980 a 2003. No caso específico da soja, pode-se 
perceber a grande expansão agrícola no Mato Grosso, a partir de 1995, quando a produção em 
toneladas deu um salto de 139%, a maior entre todas as culturas.  

Tabela 2 - Produção das principais culturas no Mato Grosso (em toneladas) 
Ano Algodão Arroz Milho Soja 
1980 4.914 1.175.041 142.572 117.173
1985 21.837 521.776 410.500 1.656.039
1990 57.634 420.722 618.973 3.064.715
1995 87.458 762.327 1.226.157 5.492.426
2000 1.002.837 1.851.517 1.421.613 8.774.471
2001 1.525.376 1.151.816 1.743.043 9.533.286
2002 1.141.179 1.198.558 2.314.410 11.696.726
2003 1.135.869 1.052.087 2.336.832 13.137.356

Fonte: IBGE (2004) 
 

Nesse tocante, Santo (2001, p.265) bem destaca a importância da cultura da soja para a 
interiorização da produção agrícola nacional: 

O Brasil deve muito a esta cultura. Sem ela, o ritmo da ocupação do interior do país, 
desde 1973, teria sido mais lento, e, seguramente, com menos emprego, renda e 
exportações. Foi a soja que permitiu a conquista das áreas dos cerrados antes 
consideradas impróprias para a agricultura. 
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A interiorização da produção implicou expandir a fronteira de produção agrícola no início 
da década de 70, bem como demandou novas linhas de financiamento. O governo militar na 
época se apoiando no II PNB disponibilizou crédito aos produtores agrícolas da região, 
através do Banco do Brasil, para impulsionar o crescimento da agricultura nos cerrados. De 
acordo com Mattos (1998):  

As dificuldades de implementar reformas radicais na estrutura produtiva da periferia 
do país tornaram-se definitivas com o advento do Regime Militar. Nos anos 70, 
porém, os formuladores da política econômica reconheciam explicitamente que a 
concentração regional do desenvolvimento econômico era uma questão a ser 
equacionada. O II PND, no governo Geisel (1974-1979), promoveu investimentos 
em diversas regiões do país, procurando cumprir um de seus objetivos, que era o de 
atenuar a desigualdade regional de desenvolvimento econômico, promovendo a 
definitiva "integração nacional". Na década de 70, o desenvolvimento econômico 
das regiões periféricas foi favorecido, entre outros fatores, pela expansão da 
fronteira agrícola, pelo desenvolvimento acelerado dos setores de transportes e de 
comunicações e pela presença, nestas regiões, de recursos naturais abundantes - fato 
especialmente importante por atender a outro dos principais objetivos do II PND, 
qual seja, o de promover o crescimento do setor de bens intermediários, visando a 
consolidação da integração da estrutura industrial brasileira. 

No entanto, foi com o desenvolvimento da logística infra-estrutural, configurada no 
asfaltamento da BR 364, no trecho que liga Alto Araguaia-Cuiabá, com recursos do Programa 
de Desenvolvimento do Centro Oeste (PRODOESTE) que permitiu ao Mato Grosso receber 
um grande contingente de produtores e empresários nacionais e internacionais, que 
potencializaram o processo de reestruturação agrícola local. 

A ocupação espacial do Mato Grosso pelo contingente de agricultores sulistas, em busca 
de melhores atrativos de acúmulo de capital que proporcionaria a conquista de maiores áreas e 
novas tecnologias, traz consigo a necessidade de desenvolvimento de uma cultivar adequada 
aos solos ácidos do Estado. Esta ocupação, por sua vez, provoca a evasão dos pequenos 
agricultores que se restringiam à agricultura de subsistência. As cidades envoltas pela 
agricultura, muitas vezes, foram destino destes pequenos agricultores. Assim, cria-se uma 
reserva de trabalho nos principais centros urbanos do Estado.  

O aumento do uso da tecnologia em extensas áreas planas proporcionou a escala de 
produção, ao mesmo tempo em que inviabilizou a agricultura de subsistência. Assim, 
aumentou o êxodo rural e começou a aglomeração da mão-de-obra nas cidades. 

Nesta época, o advento da industrialização nas cidades de fronteira agrícola, configurado 
na construção de grandes indústrias processadoras, foi responsável pela geração de novos 
postos de trabalho, mas insuficientes para absorver toda a mão-de-obra ociosa do campo.  

Contudo, a eqüidade tecnológica em relação aos países produtores de grãos surge somente 
na década de 90, no governo Collor, após a abertura da economia doméstica.  

A corroboração da tecnologia no processo produtivo agrícola local se figura depois da 
adoção do Plano Real, em meados de 1994, com a abertura radical da economia nacional, que 
atraiu grandes corporações multinacionais interessadas em diluir seus gastos com a captação e 
processamento dos grãos próximos às fontes produtoras. Estas, além de ocupar um espaço 
econômico importante, estabeleceram uma posição estratégica no Estado, promovendo o 
incremento das pesquisas biotecnológicas.  

A propósito, este foi o principal fator que influenciou o aumento do plantio da soja e 
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outras cultivares no cerrado, bem como, o aumento substancial da produtividade. Estas 
especificidades atraíram novas indústrias e, conseqüentemente, mais mão-de-obra para as 
cidades pólos do agronegócio moderno, proporcionando a migração de cidades cujas 
economias se baseiam no extrativismo, agricultura de subsistência e pecuária para as cidades 
emergentes, cuja principal base econômica é a moderna agricultura, respaldada em extensas 
lavouras de soja e algodão.  

O surgimento de cidades que emergiram envoltas do verde das lavouras, principalmente, 
da soja, traz a necessidade da estruturação da cadeia produtiva do agronegócio na região. 
Passa a ser necessário, em face da precariedade da infra-estrutura logística do Estado, a 
inserção dos demais elos da cadeia produtiva nestas cidades. Assim, as empresas nacionais 
tendem a instalar-se na região por motivos espacialmente estratégicos da mesma forma que as 
multinacionais o fizeram.   

A Tabela 3 ilustra a forte mobilidade populacional em alguns municípios do Estado, a 
partir da década de 90, quando o fluxo populacional de mão-de-obra para o estado do Mato 
Grosso se intensifica. 

Tabela 3 – Mobilidade populacional de alguns municípios do Mato Grosso, na década de 90  
Municípios 1991 2000 Evolução (%)
Sinop 38.374,00 74.831,00 95%
Sorriso 16.107,00 35.605,00 121%
Primavera do Leste 12.523,00 39.857,00 218%
Nova Mutum 5.542,00 14.818,00 167%
Campo Verde 5.975,00 17.221,00 188%
Rondonópolis 126.627,00 150.227,00 19%
Poxoréo 23.878,00 20.030,00 -16%
Mirassol d' Oeste 25.864,00 22.997,00 -11%
Barra do Garças 45.651,00 52.092,00 14%
Barão de Melgaço 9.858,00 7.682,00 -22%
Guiratinga 14.798,00 12.645,00 -15%
Fonte: IPEA (2005). 

Na percepção de Silva (2005, p.6), a urbanização em qualquer sociedade constitui um 
processo natural, decorrente da modernização do setor produtivo rural aliado ao 
desenvolvimento dos setores secundário e terciário no espaço urbano. 

3  REESTRUTURAÇÃO AGRÍCOLA NO  ESTADO DO MATO GROSSO 

3.1 FATORES CONDICIONANTES DA REESTRUTURAÇÃO AGRÍCOLA 

O Brasil sempre teve o setor agrícola presente nas principais transformações econômicas. 
A postura pro-reestruturação decorreu, fundamentalmente, da imposição de pleno 
aproveitamento das oportunidades abertas por um ambiente de maior integração mundial dos 
mercados, destaca Lourenço (2002, p.12).  

A partir da década de 90, de acordo com Portugal e Contini (1997), citados por Caldas 
(1998, p.123) a agricultura tradicional cede lugar para um sofisticado sistema de 
relacionamento da produção agrícola com outros setores de apoio, de processamento e 
comercialização. Esta nova forma de produzir denomina-se agribusiness, complexo 
agroindustrial ou agronegócio. 
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Ademais, a modernização foi implantada nos campos, só que os produtores e a cadeia 
ainda não são assistidos adequadamente, expondo-os às vulnerabilidades externas e às 
influências  das políticas econômicas mundiais. 

Concomitantemente com a chegada dos produtores agrícolas ao Mato Grosso, vem a 
necessidade do desenvolvimento de cultivares que se adaptassem aos ácidos solos do cerrado 
de maneira a garantir uma produtividade que justificasse os altos investimentos. A pioneira 
nas pesquisas foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A instituição 
protagonizou a descoberta de novas cultivares com ganhos expressivos de produtividade no 
Estado, respaldado pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado (CPAC), um programa 
instituído, exclusivamente, para pesquisa e desenvolvimento da região.  

Com a possibilidade de produzir grãos na improdutiva região do cerrado, propiciada, 
principalmente, pela pesquisa genética das cultivares de soja, milho e algodão, e com a 
utilização de adubos e fertilizantes de maneira agronomicamente correta, Mato Grosso dispara 
em uma rápida trajetória para se tornar o maior produtor de soja do País no final dos anos 90.  
O Gráfico 1, ilustra bem essa expansão da produção da cultura de soja no estado do Mato 
Grosso em relação às demais unidades de federação.  

Gráfico 1 –  Evolução da produção de soja por unidade de federação 

 
Fonte: CONAB (2005) 
 

O Gráfico 1 registra também a estagnação e a queda no volume de produção nos maiores 
Estados produtores de soja do Brasil, como o Paraná e o Rio Grande do Sul, enquanto o Mato 
Grosso dispara no ranking  de produção. 

Em 1970, menos de 2% da produção nacional de soja foi colhida nesta região. Em 
1980, esse percentual passou para 20%, em 1990, já era superior a 40% e, em 2004, 
alcançou os 64%, com tendências a ocupar maior espaço a cada safra. Esta 
transformação promoveu e consolidou o estado do Mato Grosso como líder nacional 
de produção e produtividade de soja  (EMBRAPA, 2004). 

Vale destacar as instituições como a EMATER-MT e a CODEAGRI responsáveis diretas 
pelas descobertas da biotecnologia que tornaram a região viável, economicamente. As novas 
descobertas no âmbito da genética favoreceram a implantação da moderna agricultura e a sua 
reestruturação nos solos pouco férteis do cerrado. Além do avanço da pesquisa e da 
tecnologia, outros fatores naturais e econômicos contribuíram para a reestruturação do setor 
agrícola no Estado.  
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No tocante aos fatores naturais, o Estado conta com importantes diferenciais que vêm 
influenciando a modernização agrícola, dentre os quais o solo tem destaque, pois apesar de 
ácido e improdutivo antes da adequada utilização de insumos e novas cultivares, contempla 
grandes extensões de áreas planas que ajudaram na mecanização agrícola bem como, o clima 
que oferece duas estações bem definidas, o verão (chuvoso) ideal para o plantio e o inverno 
(seco) ideal para a colheita da safra.  

Ademais, dentre os fatores econômicos que influenciaram o processo de reestruturação 
agrícola no Estado, destaca-se a abertura da economia em meados da década de 90, que 
expandiu a demanda de commodities agrícolas, ao mesmo tempo, que permitiu a 
modernização do parque produtivo, devido à política cambial favorável, sobretudo.  

Em relação ao comércio internacional, outros fatores condicionantes acabaram ditando o 
ritmo das negociações entre os países. A taxa de câmbio e os preços internacionais das 
commodities agrícolas são duas dentre estes que tem papel importante no fechamento de um 
contrato. No contexto da última década, esses dois fatores representaram os indutores da 
atividade agrícola, enquanto o dólar se desvalorizava, os preços  compensavam a continuidade 
dos ganhos do setor, pelo menos até 2003.  

Para analisar o comportamento desses fatores, é necessário retomar a questão da oferta e 
demanda mundial, influenciadas pelo clima, pela atuação das instituições de pesquisa, pela 
política econômica e pelo planejamento e disponibilidade dos financiamentos agrícolas. 

Na última década, o Brasil ficou conhecido como o país com maior potencial  de expansão 
da agricultura do mundo, em função de suas amplas reservas naturais inexploradas. Por isso, 
importantes trading’s internacionais começaram a financiar a comercialização e os custeios 
agrícolas, deixando a exclusividade dos recursos controlados à participação de financiamentos 
de longo prazo.  

Como conseqüência, houve a atração de um importante contingente de novos empresários 
para a região e a esperança de um futuro melhor para os que já se encontravam, contribuindo 
para a maior distribuição espacial agrícola no Estado. A evidência disso foi a forte migração 
de um grande contingente humano à procura de uma vida melhor, como já destacado. 

Assim, a modernização da agricultura local, em que figuram importantes transformações  
produtivas, organizacionais e institucionais, transformaram também as relações entre os 
agentes. A principal conseqüência foi à reestruturação agrícola que transformou a agricultura 
tradicional no chamado agronegócio, considerando os diversos agentes que compõem a cadeia 
agroindustrial. Na seqüência, apontam-se os principais fatores condicionantes do processo de 
reestruturação agrícola no estado do Mato Grosso, na última década. 

3.1.1 Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 

A expansão da produção agropecuária nos cerrados foi viabilizada pela pesquisa e 
desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitaram a incorporação produtiva dos 
cerrados a partir da década de 70. Para o avanço tecnológico foi decisiva a participação da 
Embrapa, das  universidades,  dos centros de pesquisa e das cooperativas de produtores.  

Vale destacar que o padrão tecnológico de produção mecânico e químico é dominado 
pelas multinacionais, por meio de suas subsidiárias no País. Já o padrão biológico, com 
adaptação mais problemática, exigiu a participação dos atores locais, por meio das pesquisas 
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de novas variedades adaptadas às condições climáticas e de solo de cada região do Estado, das 
pesquisas de resistência às doenças, de espécies de ciclos distintos, o que permitiu certa 
autonomia aos produtores. 

A Embrapa, como empresa estatal desempenhou importante papel na reestruturação 
agrícola do estado do Mato Grosso, contribuindo para a viabilidade do agronegócio com a 
redução dos custos de preparação dos solos ácidos, por meio da correção, aplicação de 
fertilizantes e acompanhamento técnico adequado e o desenvolvimento de novas variedades 
adaptadas ao cerrado, que resultaram nas maiores produtividades do país. 

Nos interesses embutidos no projeto de exploração econômica  dos cerrados, não somente 
o capital nacional passa a desenvolver estudos objetivando viabilizar  a implantação do 
projeto, mas, também, o capital estrangeiro passa a vislumbrar uma importante possibilidade 
de ganhos na oferta de pacotes tecnológicos produzidos nos países desenvolvidos e que são 
adaptáveis às condições locais. Estes pacotes de inovações tecnológicas dos países 
desenvolvidos passaram a se denominar como “Revolução Verde”.. De acordo com Brum 
(1988, p.44) a chamada  “Revolução Verde” foi:  

Um programa que tinha como objetivo explícito contribuir para o aumento da 
produção e produtividade agrícola no mundo, através de desenvolvimentos de 
experiências no campo da genética vegetal para a criação e multiplicação de 
sementes adequadas às condições dos diferentes solos e climas e resistentes às 
doenças e pragas, bem como da descoberta e aplicação de técnicas agrícolas ou 
tratos culturais mais modernos e eficientes.    

                 O pacote tecnológico produzido nos países desenvolvidos não se limitava às 
descobertas genéticas, disseminando também outras conquistas de mercado. A realização dos 
interesses econômicos dos grandes grupos de fabricantes internacionais serviu de carro chefe 
para ampliar no mundo a venda de insumos agrícolas modernos: máquinas, equipamentos, 
implementos, fertilizantes, defensivos, pesticidas etc., como uma forma inteligente de  
realizarem a expansão de suas empresas com extraordinária rapidez e eficiência, complementa 
Brum (1988, p.49). 

A propósito, a modernização agrícola no Mato Grosso, decorreu da implantação de 
pacotes tecnológicos desenvolvidos pelas indústrias e centros de pesquisa internacionais, 
denominada ‘Revolução Verde’’. Contudo, não se pode deixar de registrar a participação das 
instituições nacionais, sobretudo, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), criada em 7 de dezembro de 1972, atuando hoje com 37 centros de pesquisa. 
Dentre estes, destaca-se o Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado (CPAC), criado em 
1975  (EMBRAPA, 2005). A atuação do CPAC foi fundamental no processo de exploração 
econômica do cerrado a partir da década de 70, como atesta, Pessôa (1988, p.99) citado por 
Franco (2001, p.36): 

 
O interesse econômico no cerrado vem desde o início do século XIX, quando 
pesquisadores de outros países visitaram o Brasil. Entretanto, as razões de ordem 
econômica para a sua exploração surgiram sobretudo na década de 70, quando foram 
desenvolvidos estudos para a correção dos solos, para atender as necessidades das 
diversas lavouras a serem cultivadas na região. A criação do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Cerrado da Embrapa colaborou decisivamente com esse objetivo. 

O cerrado foi associado, inicialmente, a uma gama de fatores naturais inesgotáveis para a 
prática da agricultura. Não obstante,  às condições climáticas favoráveis, às vastas extensões 
de terras planas que facilitavam a mecanização, a vegetação etc, surgem algumas limitações 
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técnicas, relacionadas à baixa fertilidade dos solos. Neste aspecto, o Centro de Pesquisa 
Agropecuária atuou como peça-chave no desenvolvimento de tecnologias que permitiram a 
reestruturação agrícola  nas áreas de cerrado. Assim como participou, a Fundação Mato 
Grosso e as empresas multinacionais de pesquisas, com destaque para a Monsanto, com várias 
novas descobertas.  

Na evolução do melhoramento genético, no caso da soja, a Tabela 4 registra as principais 
empresas que atuavam no mercado brasileiro em 2002. Pode-se notar a importância da 
Embrapa e da Fundação Mato Grosso como instituições de apoio, sobretudo em pesquisa e 
desenvolvimento agrícola nacional e estadual. 

Tabela 4 – Estrutura do mercado brasileiro de sementes de soja para o plantio-2002 
Empresa Participação (%)
EMBRAPA 27,98
FMT 19,65
Monsato 18,70
COODETEC 16,37
Pioneer 2,97
FEPAGRO 2,27
CIPA 1,64
Bayer 1,37
Outras 9,05
Total 100,00

Fonte: Embrapa (2005). 

3.1.2    Câmbio e preços internacionais 

A política econômica adotada no Plano Real objetivava a estabilidade dos preços e o 
estabelecimento de condições para o crescimento econômico, em meio a um quadro 
internacional de forte crise econômica nas economias mexicana, asiática, russa, em 1995, 
1997 e 1998, respectivamente. Os reflexos destas crises na economia brasileira foram 
imediatos, com a fixação deliberada de altas e crescentes taxas de juros, visando preservar o 
valor da moeda nacional e conter a desconfiança dos investidores internacionais em um  
cenário de investimentos futuros extremamente incerto. A política monetária restritiva, ao 
mesmo tempo, que conteve a fuga desenfreada dos dólares para mercados tipicamente mais 
seguros (países desenvolvidos), comprometeu as condições do crescimento econômico com a 
apreciação do real frente ao dólar. 

A apreciação do real na época foi justificada pela  equipe econômica de Fernando 
Henrique Cardoso, como uma oportunidade única de modernização das indústrias nacionais. 
O objetivo da apreciação do real foi permitir a substituição das máquinas e equipamentos 
obsoletos e, por consegüinte, melhorar os ganhos de competitividade mundial da indústria 
nacional. O dólar depreciado, realmente dinamizou o mercado importador brasileiro de bens 
de capitais, tornando nossa economia, senão mais competitiva, mas muito mais apta para 
enfrentar a concorrência mundial.  

Na mesma medida, a apreciação do real frente ao dólar,  favoreceu  a importação de 
máquinas e equipamentos para a agricultura, paralelamente com os históricos picos dos preços 
das commodities  agrícolas no biênio 1995-1996.  

Nestes termos, a taxa de câmbio depreciada contribuiu decisivamente na tecnificação do 
setor agrícola no Estado, principalmente, a partir de 1994, quando Mato Grosso vivenciou um 
grande salto em produtividade e incremento de novas áreas. A atribuição do real  apreciado à 
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modernização evidencia-se na última década, ao desonerar as importações das  tecnologias de 
produção e ao aumentar a relação real / dólar recebido pelo produtor, nos períodos de 
desvalorização do real.  

Daí, concluir-se que a apreciação do real diminuir a relação real / dólar, reduzindo os 
preços das commodities agrícolas em relação aos preços dos insumos e os bens de capital 
importados, enquanto o valor de troca dos produtos agrícolas com os bens de capital 
importados e insumos permanecer igual.  

A Tabela 5 traz as médias cambiais de 1994 a 2005, ilustrando o papel da taxa de câmbio 
desvalorizada na reestruturação agrícola por meio da desoneração das importações dos bens 
de capitais até o início de 2001, período em que a taxa de câmbio passou a flutuar livremente. 
A desvalorização sistemática do real desde 1999 proporcionou maiores ganhos financeiros nas 
vendas de commodities agrícolas, sobretudo a partir de 2001, quando o regime de câmbio de 
bandas de flutuação foi substituído pelo câmbio livre.  

Tabela 5 – Taxa de câmbio-dólar americano (compra) - médias mensais, em reais 
Meses 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jan 390,83 0,85 0,97 1,04 1,12 1,50 1,80 1,95 2,38 3,44 2,85 2,69
Fev 550,79 0,84 0,98 1,05 1,13 1,91 1,77 2,00 2,42 3,59 2,93 2,60 
Mar 768,11 0,89 0,99 1,06 1,13 1,90 1,74 2,09 2,35 3,45 2,90 2,58 
Abr 1.109,55 0,91 0,99 1,06 1,14 1,69 1,77 2,19 2,32 3,12 2,91 2,58
Maio 1585,46 0,90 0,99 1,07 1,15 1,68 1,83 2,30 2,48 2,95 3,10 2,45 
Jun 2.289,67 0,91 1,00 1,07 1,15 1,76 1,81 2,38 2,71 2,88 3,13 2,41 
Jul 0,92 0,93 1,01 1,08 1,16 1,80 1,80 2,47 2,93 2,88 3,04 2,37
Ago 0,90 0,94 1,01 1,09 1,17 1,88 1,81 2,51 3,11 3,00 3,00 2,36 
Set 0,86 0,95 1,02 1,09 1,18 1,90 1,84 2,67 3,34 2,92 2,89 2,29 
Out 0,84 0,96 1,02 1,10 1,19 1,97 1,88 2,74 3,81 2,86 2,85 2,26 
Nov 0,84 0,96 1,03 1,11 1,19 1,93 1,95 2,54 3,58 2,91 2,79 2,21 
Dez 0,85 0,97 1,04 1,11 1,20 1,84 1,96 2,36 3,63 2,92 2,72 2,28 

Fonte: Banco Central do Brasil (2005). 

Apesar disso, os preços agrícolas internacionais e a taxa de câmbio na última década 
sempre variaram alternadamente em prol da agricultura. Isso porque as variações nos preços 
agrícolas internacionais e da taxa de câmbio são originárias de fatores distintos, mas sempre 
com as mesmas implicações ao produtor – redução ou aumento na relação de troca real / 
dólar.          

As variações no preço da principal cultura da pauta de exportação brasileira – soja – 
dependem do aumento ou redução da oferta mundial. A variação nos preço das commodities 
está condicionada às condições climáticas norte-americanas. Quando as lavouras norte-
americanas não sofrem nenhum efeito adverso de clima, logo se espera uma grande derrocada 
nos preços agrícolas mundiais. Em outras palavras, as variações de estoques mundiais 
acarretam grandes prejuízos, sobretudo, para a cultura em países que não praticam subsídios, 
como é o caso brasileiro. 

No Brasil, entre meados de 1998 até 2001, a desvalorização cambial favoreceu o setor 
agrícola. A despeito da baixa cotação dos preços das commodities  no mercado internacional, 
se não fosse a desvalorização cambial, o setor agrícola teria certamente atravessado uma fase 
mais negativa.  

Assim, o período de 1990 a 2003 pode ser divido em dois, em função do papel relativo do 
taxa câmbio e dos preços internacionais. No primeiro período, de 1991 a 1996, os preços 
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agrícolas estáveis garantiram o bom desempenho e os ganhos financeiros dos produtores, 
sobretudo, no biênio 1995-1996, registrando elevações históricas dos preços. No segundo, de 
1997 a 2003, os altos estoques mundiais suplantaram as cotações internacionais em dólar. 
Com isso, a desvalorização do real, desde 2001, garantiu os ganhos do setor agrícola como 
um todo.  

Para ilustrar o reflexo do câmbio, a Tabela 6, apresenta a guinada da produção do algodão 
no estado do Mato Grosso depois de 1997, quando a desvalorização gradativa do real 
impulsiona o direcionamento da produção da fibra ao mercado externo. Os dados mostram 
que por quase meia década, a cotonicultura nacional passou colhendo resultados poucos 
expressivos. Estes resultados se revertem a partir de meados de 1999. Os bons resultados da 
cultura devem-se, principalmente, ao aumento da produtividade no estado de Mato Grosso, 
advindo da reestruturação do setor e do aumento de tecnologia empregada nas lavouras e pela 
qualidade da fibra nacional. 

A propósito, Santo (2001) confirma isso, ao afirmar  que esses resultados se devem, 
sobretudo a substituição da antiga cotonicultura, praticada com tecnologia rudimentar, por 
outra, moderna e gerenciada por empresários rurais, que elevou os custos de produção, 
inicialmente, bem como, a produtividade do Estado em relação aos demais produtores 
nacionais e internacionais: 

O custo de produção de Mato Grosso, nas lavouras com uso intenso de insumos 
químicos, é o mais alto do Brasil. Está na faixa de US$ 1.200 a tonelada; 
aproximadamente, o mesmo que se gasta nos EUA e na Austrália. Só que a 
produtividade no Mato Grosso é de 3.700 Kg/ha, ante 2.860 Kg/ha de média no 
Brasil. A média dos EUA é semelhante à do Brasil, só que a fibra é de qualidade 
inferior à nossa. No estado de Goiás, o custo é pouco menor. Já, no Paraná, o custo 
médio é quase 1/3 do Mato Grosso, e está em torno de US$ 430, embora a 
produtividade seja de 2.300 kg/ha quando a chuva na colheita não compromete a 
quantidade e a qualidade do produto  (SANTO, 2001, p.151). 

 
Tabela 6 – Algodão herbáceo (em caroço) – produção, área colhida e rendimento médio – 
1990 a 2003 no maiores estados produtores (em mil toneladas e mil hectares).   

Ano 

Maiores estados produtores 

Mato Grosso Goiás Bahia São Paulo 
Mato Grosso 

do Sul 

Produção 
Área 

colhida Produção 
Área 

colhida Produção
Área 

colhida Produção
Área 

colhida Produção 
Área 

colhida
1990 57,6 43,4 59,8 35,5 109,4 186,4 480,1 300,8 73,6 44,6
1991 73,5 68,4 83,7 43 137 175,4 438,7 243,6 90,6 51,9
1992 67,9 53,8 83,7 53,8 103,9 175,7 397,6 230 85,1 73,3
1993 85,6 69,6 94,6 38,2 102,4 126 225 142,6 64,7 39,6
1994 91,8 66,1 101,4 53,8 128,3 132,1 254,7 149,3 77,4 41,1
1995 87,5 69,4 157 69,5 76,1 156,6 311,4 179,7 105,8 60
1996 73,6 55,1 173,8 81,7 51,7 123,6 181,2 120,8 88 59,6
1997 78,4 42,3 189,7 83,2 82,4 179,5 155,4 78,5 56 26,6
1998 271 106,5 260,5 186,7 41,5 109,2 191,1 121,7 93,2 49,2
1999 630,4 200,2 278,4 117,1 50,1 42,4 156,6 73 114,5 46,2
2000 1.002,80 257,8 254,5 96,7 132,7 56 148,2 65,8 127,8 48,5
2001 1.525,40 412,3 326,2 106,5 170,1 56,6 166,2 67,6 169,4 50,1
2002 1.141,20 328 301,3 102,2 180 75,3 154,2 63 154,1 44,7
2003 1.104,20 297 305,2 99,3 258,2 85,6 167,0 64,6 159,1 43,6
Fonte: Produção, área e rendimento médio e Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA - 12/2003) 
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In: IBGE (2004) 

Enfim, pode-se concluir que o câmbio e os preços das commodities agrícolas 
internacionais na última década influenciaram positivamente o setor agrícola em momentos 
distintos. O mesmo atesta Santo (2001), quando diz que: 

No caso especifico do Brasil, em 1999, a redução nos preços externos (os mais 
baixos desde 1973) foi, de certa forma, mascarada pela forte desvalorização do real 
exatamente antes do início da safra. Relativamente aos anos-safra 2001/02 e 2002/03 
a taxa de câmbio apreciada estimulou os sojicultores, aumentando sua renda em 
reais, e incentivando novos aumentos de área  (SANTO, 2001, p.269). 

3.1.3   Crédito agrícola 

A reestruturação agrícola no Estado não decorreu somente da atualização tecnológica 
favorecida pela âncora cambial que estimulou a importação e incorporação sistemática de 
modernas máquinas e equipamentos, mais também, da pesquisa e desenvolvimento de 
modernas tecnologias de produção de sementes mais resistentes e adaptadas ao clima local, 
respaldado pelos institutos de pesquisa agrícola locais. Muito embora, a incorporação das 
novas tecnologias de produção suplantasse os demais fatores condicionantes da reestruturação 
agrícola no Estado, vale destacar o papel do crédito agrícola que viabilizou a incorporação de 
novas tecnologias, sobretudo.  

Neste tocante, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e o 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) figuram como os dois principais  agentes de 
fomento com recursos controlados. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
Social (BNDES) disponibilizou linhas para armazenagem (Moderinfra), de correção de solo, 
custeio e aquisições de máquinas e equipamentos por meio do Finame Agrícola e do 
Moderfrota, instituído no ano agrícola de 2000/2001, com intuito de modernizar a frota de 
tratores e máquinas agrícolas.  

O FCO, por sua vez,  instituído em 1988, disponibilizou recursos, com juros nominais 
abaixo da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Apesar disso, o crédito controlado não 
acompanhou a evolução da produção agrícola  como indica o Gráfico 2, que registra a queda 
do crédito controlado na década de 90  em comparação ao montante disponibilizado nas duas 
décadas anteriores. 

Gráfico 2 – Crédito rural, custeio e produção de grãos (em US$ milhões de 1998) 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): de 1965 a 1968 / Banco Central do Brasil 
(BACEN): de 1969 a 2000. Elaborado pelo IBGE (2005). 
 

Em contrapartida, cresceram os recursos não controlados oferecidos pelas trading’s e 
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fornecedores de insumos, direcionados para comercialização das commodities e compras de 
insumos. O aumento destes recursos nas operações de custeio deve-se a maior agilidade na 
captação dos recursos diretamente dos fornecedores de insumos. A atuação das instituições 
financeiras internacionais, como o Santander, também explica este fluxo frente a redução dos 
recursos controlados.  A abertura de várias linhas específicas de financiamentos ao setor rural 
viabilizou os recursos. De acordo com, Faveret Filho e Paula (2002, p.1): 

[...] a instabilidade macroeconômica do final da década de 90 não desacelerou a 
agroindústria, pois seus dois segmentos conheceram grande estímulo com a 
desvalorização cambial e o conseqüente aumento do quantum exportado. Ademais, a 
agricultura foi favorecida pela criação de linhas de crédito especiais, com juros fixos 
–  Moderfrota –  que auxiliaram o processo de modernização do campo. 

Cabe ressaltar que a criação de outras linhas de financiamento facilitou a comercialização 
da safra, tais como: CPR (Cédula do Produto Rural) e ACC (Adiantamento de Contrato de 
Câmbio), que possibilitaram a venda dos grãos com contratos que estabelecem prazos de até 
360 dias  para o seu cumprimento, com recebimento presente do valor vendido. 

Assim, o agronegócio no estado do Mato Grosso no último triênio foi favorecido pela 
criação de novas linhas de crédito, com juros subsidiados, que auxiliaram o processo de 
atualização tecnológica no campo. 

3.1.4 Abertura da economia  

A década de 90 começa com a economia nacional mais globalizada, com o governo 
Fernando Collor de Mello abrindo as fronteiras nacionais aos fortes competidores estrangeiros 
e subsídios agrícolas mundiais. No entanto, desde o final do governo Sarney e início do 
governo Collor, vem ocorrendo uma grande guinada mundial na demanda dos produtos 
agrícolas nacionais, especificamente, assinala Hamer (2005, p.1). 

Ademais, a abertura da economia nos anos 90 eliminou a proteção de alguns segmentos 
agroindustriais e os produtores brasileiros foram forçados a se adaptar a um ambiente mais 
competitivo. A implantação do Plano Real aprofundou a desproteção desse setor, via elevação 
dos juros e valorização do real. Na fase inicial do Plano Real, em julho de 1994, a apreciação 
da moeda doméstica frente ao dólar, desestimulou os agentes do agronegócio, em especial, os 
produtores, que viram suas receitas em exportações reduzirem drasticamente. Contudo, os 
preços internacionais favoreceram a incorporação de novas tecnologias de produção e, por 
conseguinte, a elevação dos índices de produtividade agrícola.  

A propósito, vale sublinhar que a atualização tecnológica não refletiu as decisões dos 
produtores em melhorar seus processos de produção, mas foi imposta pela abertura econômica 
e redução da proteção agrícola  local, pois as distorções no mercado, associadas aos fortes 
subsídios dos países desenvolvidos e às políticas de proteção agrícola dos EUA e as naturais 
variações do mercado de commodities agrícolas perduram até hoje. 

Pode-se dizer que a abertura da economia rumo ao inexorável processo de globalização, 
impôs à agricultura um aproveitamento mais eficiente dos recursos disponíveis, pois a 
competitividade respaldada na mão-de-obra barata não era mais suficiente.  

A abertura externa e a globalização contribuíram para disponibilizar máquinas e 
equipamentos, sêmens, sementes, fertilizantes, e defensivos com tecnologia de ponta 
aos agricultores de quase todo o mundo. Competitividade passou a ser condição 
decisiva para continuar na atividade. A disponibilidade de mão-de-obra barata 
deixou de ser vantagem comparativa expressiva. Os países foram induzidos a 
explorar intensamente todos os recursos de que dispõem. A área plantada por cultura 
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aumentou para se adaptar à economia de escala das máquinas. E a sustentabilidade 
passou a depender bem mais da capacidade da pesquisa em prever, identificar e 
solucionar os problemas que vão surgindo, tais como pragas e doenças, e de baixar 
custos de produção  (SANTO, 2001, p.42-43). 

Observa-se, então, que a abertura externa trouxe intranqüilidade aos produtores nacionais,   
alterando o processo de produção e impondo-lhes um ambiente de maior competição. Não 
obstante, os preços internacionais da época permitiram que as exportações continuassem, 
viabilizando a aquisição de novas tecnologias, que logo se refletiu em maior produtividade. A 
balança comercial do agronegócio não é maior, devido à proteção que os países desenvolvidos 
exercem no contexto do comércio internacional agrícola. A Tabela 7 mostra este desempenho. 

Tabela 7 – Balança comercial do agronegócio brasileiro 
Anos Exportação Importação Saldo 
1994 18.418 6.341 12.077
1995 20.254 9.296 10.958
1996 20.594 9.829 10.765
1997 22.749 9.322 13.427
1998 20.927 8.878 12.049
1999 19.855 6.455 13.400
2000 19.708 6.904 12.804
2001 23.863 4.847 19.016
2002 24.838 4.491 20.347
2003 30.639 4.791 25.848
2004 39.016 4.882 34.134
2005 43.601 5.185 38.416

Fonte: FAMATO (2001), CONAB (2005), CNA (2006), Elaboração própria. 

Depois de 1994, se verifica uma trajetória ascendente da produtividade agrícola, reflexo 
do incremento de novas tecnologias. Neste período, o setor agrícola inicia seu processo de 
profissionalização, a mão-de-obra deixa de ser o principal responsável pelos ganhos, dando 
lugar ao incremento de insumos, acompanhamento técnico, desenvolvimento de 
biotecnologia,  aumentando a incorporação de  máquinas e equipamentos. É quando o saldo 
comercial brasileiro passa a ser deficitário, como registra a Tabela 8,  mantendo-se o saldo da 
balança comercial do agronegócio brasileiro superavitário, registrado na Tabela 7. 

Tabela 8 -  Balança comercial brasileira 
Anos Exportação Importação Saldo 
1990 31.414 20.661 10.753
1991 31.620 21.041 10.579
1992 35.793 20.554 15.239
1993 38.555 25.256 13.299
1994 43.545 33.079 10.466
1995 46.506 49.972 (3.466)
1996 47.747 53.346 (5.599)
1997 52.994 59.746 (6.752)
1998 51.140 57.746 (6.606)
1999 48.011 49.272 (1.261)
2000 55.086 55.810 (724)
2001 58.223 55.581 2642
2002 60.141 47.048 13.093
2003 73.084 48.283 24.801
2004 96.476 62.813 33.663
2005 118.309 73.545 44.764

Fonte: CNA (2006). 
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Em 1990, após os planos de estabilização inflacionária com as mais distintas orientações 
comerciais, o volume das  importações totais, que agregavam todos os setores da economia já 
davam mostra dessa abertura, passando de 0,74% das importações mundiais para 1,29%, 
tendo, num período de cinco anos, quase dobrado de percentual, como atestam Santo e Severo 
(1997) citados por Braun (2005).  

A Tabela 8 apresenta o déficit da balança comercial brasileira em meados da década de 
1990, posteriormente à implementação do Plano Real. Nesse período, a indústria brasileira 
intensificou as importações de bens de capital, modernizando o parque industrial devido o real 
supervalorizado, o que desestimulou o setor exportador. 

Enquanto o setor de transformações sofre um forte impacto com a valorização da moeda 
doméstica, o setor agrícola também é estimulado a incorporar tecnologias de produção, mas 
ao contrário do setor industrial, a balança comercial é superavitária no período de 
desvalorização cambial. Condição explicada pela elevação dos preços agrícolas 
internacionais.    

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A postura pró-reestruturação agrícola observada no Estado na última década tem 
acompanhado a tendência de modernização dos demais setores produtivos da economia. A 
partir da apresentação de um referencial teórico/ analítico sobre as transformações no sistema 
produtivo agrícola nacional e suas implicações na economia mato-grossense, observou-se que 
a economia agrícola do estado de Mato Grosso sofreu importantes modificações com as 
mudanças das políticas econômicas internas, como os programas de interiorização da 
economia brasileira. Os principais resultados deste artigo apontam que estes programas foram 
imprescindíveis para o processo de ocupação e modernização da agricultura no Estado, bem 
como a criação das instituições de pesquisa no Estado, no desenvolvimento de cultivares que 
se adaptassem aos até, então, improdutivos solos do cerrado. Os preços internacionais e o 
câmbio, junto com os créditos agrícolas configurados em um ambiente  de maior integração 
econômica. A abertura da economia permitiu além do acesso às novas tecnologias, a 
possibilidade de acesso às novas linhas de financiamento oriundos de instituições 
internacionais, a atração de novos atores da cadeia agrícola – multinacionais– e o 
desenvolvimento da biotecnologia a partir das especificidades da região por instituições 
internacionais. A guinada de produtividade surgiu depois da alocação e incorporação de 
máquinas e equipamentos facilitados pela abertura da economia. Entretanto, os produtores se 
beneficiaram de dois fatores condicionantes que agiram positivamente em momentos distintos 
– preços e câmbio – o que justifica o constante incremento da tecnologia de produção.  

As instituições de pesquisa tiveram papel importante no incremento dos altos níveis de 
produtividade no cerrado mato-grossense, estruturando as bases produtivas com capacidade 
ociosa para as volumosas demandas internacionais por commodities agrícolas, posteriormente 
à abertura da economia. O advento das multinacionais por meio de suas filiais, na última 
década, atuando na descoberta da biotecnologia, foi outra condição que favoreceu o processo. 
Quanto ao crédito rural controlado, mesmo que este tenha diminuído no período de maior 
incremento tecnológico, a produtividade continuou aumentando sistematicamente, sobretudo 
depois da abertura da economia, que atraiu novos atores financeiros ao mercado de crédito 
agrícola nacional, garantindo crédito mais barato.  
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Com a abertura da economia, a demanda de commodities agrícolas aumentou, o que 
possibilitou aos produtores locais produzir em escala  com o uso das mesmas  tecnologias dos 
principais produtores agrícolas do mundo. Esta possibilidade de concorrer diretamente e 
empregar descobertas de biotecnologia, inovações tecnológicas e o acesso ao crédito de 
instituições internacionais – bancos e fornecedoras de insumos – permitiu a marcha do 
crescimento agrícola do Estado. Contudo, o que viabilizou a comercialização e a rentabilidade 
até 2003, foram o câmbio e os preços internacionais.     
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