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RESUMO: A presente investigação tem como objetivo apresentar estudos referentes ao 
processo de modernização da agricultura brasileira, destacando as transformações no 
espaço rural paranaense e sua inserção na Microrregião Geográfica de Campo Mourão – 
PR/BR. Através da pesquisa buscamos analisar as transformações recentes na 
agricultura que se intensificaram a partir da década de 1970, no Brasil e também no 
Estado do Paraná, com a substituição da cultura do café, pela cultura moderna e 
mecanizada de oleaginosas, como a soja, o que resultou em uma modernização 
tecnológica no campo. Diante disso são analisados dados referentes à produção da soja 
no município de Campo Mourão - PR, bem como, os preços comercializados por este 
produto, tendo por base o período compreendido entre os anos de 2003 até 2008. 
Contudo, após as análises da produção e preços agrícolas, tendo como principal objetivo 
mencionar a cultura da soja, que é a principal atividade agrícola regional, serão 
apresentados estudos referentes às relações campo-cidade, ou seja, se o 
desenvolvimento positivo das atividades econômicas terciárias, isto é, o comércio 
varejista, atacadista e de serviços, provém de bons resultados produtivos 
proporcionados pela agricultura local. 
Palavras Chave: Modernização da Agricultura, Produção da Soja, Setor Terciário, 
Desenvolvimento Econômico. 
 
THE DEVELOPMENT OF THE TERTIARY SECTOR OF ECONOMY BASED 

ON AGRICULTURE: THE CAMPO MOURÃO – PR/BR CITY CASE 
 
ABSTRACT: The present paper has the objective of presenting studies referent to the 
modernization process of the Brazilian agriculture, pointing out the transformations in 
the paranaense rural space and its insertion in the Geographical Micro-region of Campo 
Mourão - PR/BR. We intend to analyze the recent transformations in the agriculture that 
got intensified from the decade of 1970, in Brazil and also in the state of Paraná, with 
the substitution of the  coffee plantation, by the modern and mechanized plantation of 
the oleaginous, such as the soybean, which resulted in a technological modernization in 
the field. With this in mind we will analyze data referent to the production of soybean in 
Campo Mourão - PR/BR city , as well as the prices commercialized for this product, 
having as base the period within the years 2003 and 2008. However, after the analysis 
of the production and agricultural prices, having as the main objective to mention the 
soybean plantation, which is the main regional agricultural activity, we will present 
studies referent to the relations field-city, in other words, if the positive development of 
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the tertiary economical activities, that is, the retailer, wholesaler and service commerce, 
comes from good productive results in the local agriculture. 
Key-words: Agricultural modernization, soybean production, tertiary sector, 
economical development. 
 
Introdução  
  
 A presente pesquisa faz referência ao processo de modernização da agricultura 
brasileira, bem como as transformações ocorridas no espaço rural do Estado do Paraná e 
a sua inserção na Microrregião Geográfica de Campo Mourão, a partir da segunda 
metade da década de 1960, período em que a agricultura sofre intensas modificações na 
sua base técnica de produção. Segundo Graziano da Silva (1996), o processo de 
expansão das relações capitalistas, as inovações tecnológicas que atingiram o meio 
agrário contribuíram com a mecanização agrícola ocasionando mudanças espaciais na 
relação campo-cidade. É neste sentido, que buscamos compreender a atual situação da 
agricultura brasileira, cuja principal atividade econômica era a cafeicultura. 
 O café foi o principal produto de exportação do Brasil, devido aos bons preços 
no mercado externo, até o início da década de 1960, conforme afirma Moro (1991). É 
neste contexto que ocorre no Estado do Paraná, a expansão máxima das lavouras 
cafeeiras devido à superprodução nas safras de 1961/62, o que proporcionou o 
equivalente a 58,32% de toda produção brasileira. No entanto, o problema da grande 
produção, ocasionou um desequilíbrio da relação oferta e procura do café no mercado 
mundial, já que o Brasil tinha fortes concorrentes no mercado internacional, 
principalmente os países africanos e centros americanos que eram grandes produtores e 
exportadores de café (GRIGÓRIO JUNIOR, 2004). 
 De acordo com Kageyama (1990), Moro (1991) e Grigório Junior (2004), toda 
essa situação acaba gerando uma crise da cultura cafeeira. É neste sentido, que o 
governo brasileiro em defesa dos agricultores desenvolve uma política de incentivo ao 
processo de substituição de culturas, procurando diversificar a produção agrícola, 
desestimulando a cafeicultura. Diante desses acontecimentos a década de 1970 é 
marcada pela produção capitalista que adentra ao campo, expandindo o mercado 
consumidor, e incentivando a substituição de culturas. Desta forma a soja torna-se o 
novo produto para promover a modernização tecnológica no Paraná, desencadeando 
uma nova fase de desenvolvimento do setor agrário paranaense, conforme afirma 
Fleischfresser (1988). 
 Porém é importante destacar que alguns acontecimentos contribuíram para os 
processos inovadores na produção rural. Dentre eles destacamos a mecanização da 
agricultura brasileira que teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, com a 
utilização de equipamentos pesados como, tratores e colheitadeiras, seguido da 
substituição de culturas. Neste período segundo Delgado (1985), o espaço agrário 
brasileiro foi transformado pela modernização do campo, sendo a produção agrícola 
voltada primordialmente à indústria e para o mercado externo, estimuladas pelo 
surgimento dos complexos agroindustriais. 
 Para Kageyama (1990), os surgimentos dos complexos agroindustriais 
contribuem para a dependência entre a agricultura e indústria, estabelecendo uma 
ligação entre esses dois setores da economia reorganizando toda produção agropecuária 
brasileira. Neste sentido, o Estado por meio de suas políticas governamentais teve papel 
fundamental na integração e centralização do capital industrial nas fases da 
modernização tecnológica da agricultura.  Contudo, a agricultura brasileira, sofreu 
alterações em sua base técnica de trabalho e produção. Essa alteração foi caracterizada 



 

por uma modernização conservadora e dolorosa voltada para a divisão do trabalho, 
conforme afirma Graziano da Silva (1996).  
 Segundo Kageyama (1990), no Brasil, e em especial no Estado do Paraná, 
ocorreram mudanças significativas na base técnica, onde a produção manual do 
camponês foi substituída pela agricultura intensiva e mecanizada. O mesmo processo foi 
vivenciado pelas indústrias que passaram a produzir em grande escala, não somente 
para o mercado consumidor, como eram praticadas as agriculturas de subsistências, mas 
especialmente para a exportação, gerando maior lucratividade.  
 Dessa forma, o aumento da produção agrícola no Estado do Paraná e 
principalmente na Microrregião Geográfica de Campo Mourão foi impulsionada por 
incentivos governamentais, através de abertura de créditos agrícolas e financiamentos 
para os produtores. Neste período ampliam-se a grande demanda de produtos 
agropecuários, que resultam no acrescentamento dos complexos agroindustriais na 
microrregião.  
 Na segunda metade da década de 1970 e início da década de 1980, intensificam 
a disputa pelos interesses agrários, industriais e financeiros das cooperativas, que 
centralizam o capital rural, investindo no setor agropecuário, na produção e na 
propriedade de terras cultiváveis. Desta forma os interesses na Microrregião Geográfica 
de Campo Mourão se intensificam através da aquisição de terras para o plantio, gerando 
lucro e uma maior produtividade, sobretudo da produção destinada à exportação, 
contribuindo com a maior área de produção da soja do Estado do Paraná.   
 É neste sentido que Microrregião Geográfica de Campo Mourão apresenta uma 
grande demanda de produtos agrícolas com destaque para a cultura da soja, que através 
da modernização agrícola e da elevada produtividade impulsionou o surgimento de 
várias cooperativas agrícolas de recebimento e armazenamento de grãos, bem como, de 
vendas de insumos e maquinários visando o aumento da produtividade das colheitas 
anuais.  
 Diante desse fato a presente pesquisa analisa o desenvolvimento do setor 
terciário do município de Campo Mourão, cuja economia encontra-se ligada à produção 
agrícola, em especial a cultura da soja, que se intensificou após o processo de 
modernização da agricultura. 
  
A Metodologia 
 
 A presente pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico em 
dissertações, livros e artigos referentes ao processo de modernização da agricultura 
brasileira. Apoiamos a nossa discussão nas pesquisas já realizadas por Delgado (1985), 
Fleischfresser (1988), Kageyama (1990), Moro (1991), Schuh (1991), Graziano da Silva 
(1996) e Grigório Junior (2004). 
 Assim, buscamos fazer o levantamento de campo através da coleta de dados 
referentes à economia local nos seguintes órgãos: Associação Comercial e Industrial de 
Campo Mourão (ACICAM), Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL), e Prefeitura 
Municipal de Campo Mourão. Da mesma forma coletamos dados referentes à produção 
da soja municipal e as variações de preços comercializadas por esses produtos na 
Secretaria da Agricultura e de Abastecimento do Paraná (SEAB), no Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 Na seqüência realizamos várias análises referentes a área cultivada e a produção 
da soja, associando com o desenvolvimento do comércio varejista, atacadista e de 
serviços no município de Campo Mourão. Também confeccionamos uma série de 



 

gráficos a partir dos dados coletados o que proporciona uma visão precisa referente ao 
desenvolvimento do setor terciário da economia tendo como base a agricultura. O 
período de investigação corresponde aos anos de 2003 a 2008. 
 
Análises dos Indicadores da Modernização Agrícola na Microrregião Geográfica 
de Campo Mourão - PR/BR 
 
 Localizada na Mesorregião Centro-Ocidental Paranaense (Figura 1), conforme a 
divisão regional do IBGE (1989) compreende um total de 14 municípios. Segundo 
dados do censo demográfico do IBGE (2000) a região conta com uma população de 
217.158 mil habitantes e com uma área de 7.717.065 km², polarizada pelo município de 
Campo Mourão.    
 

 
    Figura 1 – Quadro Político e Administrativo da microrregião geográfica de Campo Mourão. 
    Organização: ANDRADE, Áurea. A. Viana de. (2005). 
 
 A modernização agrícola ocorrida no espaço agrário paranaense após a década 
de 1970, provocou uma série de mudanças na base da estrutura produtiva da 
Microrregião Geográfica de Campo Mourão, na qual áreas ocupadas com café, arroz, 
feijão e pastagens cederam espaço para o binômio soja/trigo, que passou a ocupar 
crescentes áreas na região, conforme afirma Andrade, (2005). Neste contexto, 
verificam-se a ampliação de máquinas agrícolas, dentre elas, tratores, colheitadeiras e 
máquinas de plantio, seguido também das inovações das técnicas de cultivo, 
propiciando a região elevada produção da soja. 
 É neste sentido que os agentes organizadores do espaço adentram ao campo 
através das cooperativas de produtores rurais, que se instalaram na região a fim de 
organizar o espaço produtivo, contribuindo para ampliar o mercado de certos produtos 
agrícolas, dinamizando a agricultura regional. No entanto, alguns produtores foram 
direcionados para o cultivo de certos produtos de maior interesse do capital financeiro 
sendo agregado à agricultura.  
 Conforme descreve Oliveira (1986), ocorreu um retorno do capitalismo ao 
latifúndio, explicado assim pelo grande número de empresários capitalistas que 



 

investiram em grandes lavouras de soja formando para si enormes propriedades rurais e 
consequentemente grandes monopólios de produção, principalmente na Microrregião 
Geográfica de Campo Mourão. Neste contexto, o gráfico 01 apresenta a relação 
existente entre a área de plantio da soja nos núcleos regionais do Estado do Paraná 
correspondendo as safras de 2002/03 até as safras de 2006/07.  
 

GRÁFICO 1 
ÁREA (HA) PLANTIO SOJA: NÚCLEOS REGIONAIS PARANÁ

SAFRAS DE 2002/2003 ATÉ 2006/2007
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               Fonte: SEAB - PR / Departamento de Economia Rural. 
               Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
 
 Com relação à produção por toneladas da soja (gráfico 02), fica evidente o 
grande destaque para a Microrregião Geográfica de Campo Mourão, por ter a maior área 
cultivada dos núcleos regionais paranaense, conforme o gráfico 01, e também pelas 
técnicas modernas utilizadas a partir das inovações técnicas na agricultura. Dentre elas 
destacamos: o emprego de fertilizantes, sementes selecionadas, defensivos para o 
combate das pragas e equipamento modernos, e solo de excelente fertilidade que 
contribuíram para o aumento da produtividade da soja, com uma produção aproximada 
de 3 milhões de hectares cultivados em cinco safras, o que resultou em uma produção de 
pouco mais de 8 milhões de toneladas no mesmo período voltada principalmente para o 
mercado externo em virtude dos bons preços no mercado internacional. 

 
GRÁFICO 2 

PRODUÇÃO (TON) SOJA - NÚCLEOS REGIONAIS PARANÁ
SAFRAS DE 2002/2003 ATÉ 2006/2007.
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             Fonte: SEAB - PR / Departamento de Economia Rural 
             Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 



 

 Porém, com a ampliação das áreas de cultivo da soja e das técnicas modernas 
empregadas no campo, dentre elas, a mecanização, houve uma substituição da mão-de-
obra braçal pelos maquinários e consequentemente houve um acelerado êxodo rural 
resultando em novas formas de produção de consumo e de distribuição no espaço 
agrário, fruto de relações capitalistas, detentoras do capital financeiro aplicado na 
agricultura. É neste contexto, que ocorre município de Campo Mourão um elevado 
êxodo rural, sobretudo nas décadas de 1970 até 1990, onde houve um decréscimo de 
aproximadamente 43 mil trabalhadores expulsos do campo em decorrência do processo 
de modernização da agricultura, conforme pode ser visualizado no gráfico 03. 
 

GRÁFICO 3 

Evolução da População Rural e Urbana no Município de 
Campo Mourão – PR
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                Fonte: IBGE / Censos Demográficos: 1970, 1980, 1991, 1996, 2000. 
                Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
  
A Produção da Soja no Município de Campo Mourão - PR/BR 
 
 O município de Campo Mourão situa-se na região Centro-Ocidental Paranaense, 
(Figura 2), possuindo uma área aproximada 783.67 km², com uma população estimada 
segundo o Censo Demográfico do IBGE (2007) de 85.460 habitantes. O clima 
predominante no município é o clima subtropical úmido, com índice pluviométrico 
médio de 1.500 mm anuais. O solo predominante é o latossolo roxo, de textura argilosa 
extremamente fértil, e de grande aptidão para sustentação intensa de atividades 
agrícolas. (SIMIONATO, 1996). 
 

 
Figura 2 – Localização do Município de Campo Mourão – Paraná.  
Fonte: IPARDES, 2009. 



 

 A soja se constitui uma das principais culturas desenvolvidas no município de 
Campo Mourão, e sobressai dentre os produtos agrícolas cultivados na região em 
virtude de possuir mercado externo favorável e com bons preços. Segundo Martine 
(1987), houve uma redução das lavouras permanentes do Estado do Paraná e 
consequentemente uma evolução das lavouras temporárias, onde no Extremo-Oeste e 
em Campo Mourão a expansão da soja foi excepcional, respondendo por quase 60% das 
áreas cultiváveis. 
 Neste sentido, os dados apresentado no gráfico 04 (área por hectare do cultivo da 
soja no município de Campo Mourão nas safras 2002/2003 até 2007/2008), e no gráfico 
05 (produção da soja em toneladas no município de Campo Mourão), nos possibilitam 
uma análise mais detalhada desse produto nos últimos anos. 
  

GRÁFICO 4 
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            Fonte: SEAB – PR / Departamento de Economia Rural. 
        Organização: BERTOTTI, G. M. 2009.   
 
 De acordo com o gráfico 4, a área utilizada para o plantio da soja no município 
de Campo Mourão, na safra de 2002/03, foi de aproximadamente 48 mil hectares. No 
entanto na safra seguinte, ou seja, na safra de 2003/04 a área utilizada pela cultura da 
soja aumentou para 49 mil hectares. Entretanto no ano seguinte houve uma pequena 
redução na área cultivada de 500 hectares, fechando a área total dessa safra em 48.500 
hectares. No entanto, uma diminuição brusca de 3.000 hectares da área de cultivo na 
safra do ano seguinte de 2004/05, porém há forte queda na produção desse mesmo ano, 
como pode ser analisado através do gráfico 05.  
 

GRÁFICO 5 
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               Fonte: SEAB – PR / Departamento de Economia Rural. 
               Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 



 

 Segundo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
EMATER, as quedas da produção, ou seja, foram acima das perdas aceitáveis4 pelos 
produtores. Conforme Levantamento de Prevenção de Perdas na Colheita da Soja no 
Estado do Paraná - Safra 2004/05, as perdas podem ser atribuídas a diversos fatores, ou 
seja, as condições climáticas adversas, como a deficiência hídrica durante a formação 
dos grãos da soja, resultando em baixa fertilidade do solo. Outro fator pode ser a 
infestação de plantas daninhas, o que resultou em baixa produção da soja nesta safra de 
2004/05, não somente na Microrregião Geográfica de Campo Mourão, como também 
em todo o Estado do Paraná. 
 Quanto à área de cultivo da soja na região de Campo Mourão, os dados 
mostrados pela SEAB-PR, nas safras de 2005/06, 2006/07 e 2007/08, não ultrapassam 
aos 46.000 hectares, conforme os dados apresentado no gráfico 4. No entanto 
percebemos um aumento na produção na safra de 2005/06 segundo o gráfico 5. Embora 
a área para o cultivo continue pequena em relação aos anos anteriores, nas safras 
seguintes de 2006/07 e 2007/08 a produção se mostra ainda maior, devido às condições 
climáticas se estabilizarem na região e sem grandes deficiências hídricas voltando a uma 
produtividade considerada normal.  
 Diante das análises das safras de 2002/03 até 2007/08, percebemos muitas 
oscilações de uma safra a outra no que diz respeito à área cultivada e também sobre a 
produção total da soja no município de Campo Mourão. 
 
 O Desenvolvimento Econômico do Setor Terciário no Município de Campo 
Mourão - PR/BR 
 
 No município de Campo Mourão o setor terciário da economia vem 
desempenhando um importante e crescente papel na geração de empregos, 
principalmente nos setores ligados a atividades agrícolas. 
 De acordo com a Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL), do município de Campo 
Mourão, o comércio varejista e atacadista é diversificado, pronto para atender 
consumidores de diversos municípios periféricos. Conforme relata Santos (1982), o 
sistema econômico vigente cria meios capazes de impor novas necessidades 
consumistas, e à medida que vão surgindo novas tendências de mercado, o setor 
comercial necessita se adequar a essas novas exigências do consumidor. 
 Diante disso, percebemos que a concorrência, impulsionada pelo livre comércio, 
faz com que a cada ano surjam novas empresas comerciais, atacadistas e de serviços no 
município de Campo Mourão (Gráfico 6), prontas para atender necessidades da 
população local. 
 Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, nos últimos 6 anos o 
município pôde contar com 1.587 novas empresas distribuídas no setor terciário, tais 
como, comércio varejista de artigos do vestuário, de armarinhos, de mercados em geral, 
comércio atacadista de produtos alimentícios, de bebidas, prestadoras de serviços como 
escritórios contábeis, serviços gráficos, profissionais autônomos, dentre inúmeros outros 
ramos de atividades terciários. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 - São consideradas perdas aceitáveis na produtividade da soja, as perdas que não comprometem a produção total, ou 
seja, são perdas pequenas que não causam muitos prejuízos ao agricultor. 



 

GRÁFICO 6 
EVOLUÇÃO CADASTRAL DO EXERCÍCIO: 

CAMPO MOURÃO - PR / BRASIL

200

225

250

275

300

325

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008*
 

       Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Mourão / Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria. 
        Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
 
 De acordo com gráfico 6 é possível verificar que durante o ano de 2004 tivemos 
o maior número de novas empresas cadastradas, ou seja, foram implantadas 534 novas 
empresas. Em contrapartida tivemos uma redução de 199 empresas que deram baixas 
em suas atividades, resultando em um saldo positivo de 335 novas empresas. Entretanto, 
no ano de 2005, houve uma queda de 24,4% do total de empresas cadastradas no 
município no ano anterior, resultando em 253 novas empresas. Já ano de 2006 foi 
considerado o pior dos últimos seis anos, com apenas 227 novas empresas. Contudo, em 
2007 os números aumentaram para 235 cadastros empresariais e em 2008 uma 
estimativa de 304 novas empresas ativas no exercício dentro do município de Campo 
Mourão. 
 Diante da análise realizada, percebemos que a cada ano novas empresas vêm 
surgindo com objetivo de atenderem as demandas consumidoras existentes no 
município de Campo Mourão. Este saldo positivo no cadastro de atividades comprovam 
que a economia municipal vem se desenvolvendo ao longo dos anos, ou seja, à medida 
que surgem novas empresas, surgem também novos empregos (Tabela 1), o que 
movimenta positivamente a economia local, em um fluxo contínuo de expansão e 
investimentos financeiros para o setor terciário. 
 

Tabela 01: Geração de Empregos: Comércio Varejista, Atacadista e Serviços. 
SETOR / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL % 

Comércio Atacadista 46 42 -38 9 17 167 243 9,13 

Comércio Varejista 171 206 212 61 292 244 1.186 44,57 

Serviços 298 181 265 61 237 190 1.232 46,30 

TOTAL 515 429 439 131 546 601 2.661 100,00 

      Fonte: MTE / Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
      Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
 
 Conforme os dados demonstrados na tabela 1, nos últimos seis anos na economia 
do setor terciário local, houve uma geração de empregos que apresentou números 
positivos, ou seja, mais trabalhadores formam admitidos do que demitidos. Um avanço 
na economia municipal, pois houve um saldo de 2.661 novos empregos com registro em 



 

carteira de trabalho em Campo Mourão, com destaque para a prestação de serviços que 
atingiu um percentual de 46,3% dos novos empregos, seguido pelo comércio varejista, 
que empregou 1.186 novos trabalhadores, num percentual de 44,57% dos empregos 
gerados no município.  
 No entanto, percebemos que o ano de 2003, foi um ano razoavelmente bom no 
que se trata de novos empregos em Campo Mourão, pois foram gerados um total de 515 
novas contratações. No ano de 2004, os números em relação ao ano anterior 
apresentaram uma queda de aproximadamente 20%. No ano de 2005, o saldo de novos 
empregos permaneceu estável, porém a maior queda foi registrada no ano de 2006, com 
um saldo de 131 novas contratações, sendo o pior dos últimos seis anos na geração de 
novos empregos. Entretanto, no ano de 2007 o segundo melhor ano na geração de novos 
empregados, apresentando um total de 546 novos trabalhadores, seguido em 2008, o 
melhor ano de novos empregos com um total de 601 novas pessoas trabalhando no 
município de Campo Mourão. 
 Porém, o comércio varejista em geral se mostra muito sensível às mudanças que 
ocorrem no perfil dos consumidores, visto que a sua função é a de distribuir bens 
diretamente à população, o que leva muitas empresas a seguirem na busca de novos 
mercados e na ampliação dos produtos oferecidos em cada loja, o que certamente 
aumentará a procura pelos seus diversos produtos (Gráfico7).  
 Segundo Diniz Filho (1995), o setor varejista aumentou consideravelmente nos 
últimos anos, devido ao fato de que as empresas ao diversificarem suas atividades, 
expandem também suas vendas, pois procuram responder às demandas dos seus 
consumidores, constituindo-se assim em uma forma de comércio especializado, devido 
a sua intensa relação diretamente com o consumidor, aumentando a qualidade e a 
eficiência de seus serviços. 
 O comércio atacadista tem a função de atuar como um intermediário entre as 
indústrias e o varejo, sendo um setor cada vez mais engajado no processo de 
reestruturação da economia. Devido ao nível de competição no comércio varejista, o 
atacadista necessita ser capaz de antecipar as demandas de seus clientes, detectando as 
tendências do próprio mercado consumidor. O comércio atacadista necessita ter 
capacidade para abastecer o varejo e se adequar às novas tendências da economia, 
planejando seu atendimento e se adequando ao aspecto de sua clientela. 
 

GRÁFICO 7 
ESTIMATIVAS DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA: 

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
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                Fonte: ACICAM / Serviço de Proteção ao Crédito. 
                Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
  



 

 O gráfico 7, mostra as estimativas de vendas no comércio varejista e atacadista 
do município de Campo Mourão. Por estimativas de vendas entendemos as consultas 
realizadas pelas lojas comerciais junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ou 
seja, um serviço gratuito de consulta e de cadastramento de devedor inadimplente. 
Diante disso, cada consulta significa para a Associação Comercial e Industrial de 
Campo Mourão, uma procura aos estabelecimentos comerciais pelo consumidor, porém 
não significa uma venda certa, mas apenas um interesse na aquisição de produtos 
oferecidos pelo comércio local. 
 Através do gráfico percebemos que o ano de 2003 tem um total de 239.049 
consultas, ou seja, pouco mais de 19 mil consultas/mês, o que indica praticamente o 
mesmo número de clientes interessados em artigos oferecidos pelo comércio municipal. 
No ano de 2004, os dados fornecidos pela ACICAM, mostram que em relação ao ano 
anterior houve um aumento de 4,36% no número de consultas. Porém no ano de 2005, 
em relação ao ano de 2004, houve uma queda brusca de 15,12% na procura por artigos 
do comércio no município de Campo Mourão, o que resultou em preocupações aos 
comerciantes.  
 Entretanto, no ano de 2006, o comércio sentiu amargamente uma diminuição nas 
vendas apresentando um percentual de 6,13% a menos na procura por produtos, em 
relação ao de 2005, ou seja, o ano de 2006 se mostrou como o pior ano para o comércio 
local, com uma diminuição de aproximadamente 20,3% no total das consultas mensais 
em relação ao ano anterior. 
 Porém, em 2007, uma recuperação satisfatória, com um acréscimo de 34,7% nas 
estimativas de vendas do comércio local em relação ao ano anterior, incentiva os 
comerciantes a se prepararem para um ano de 2008 um pouco melhor, com mais um 
aumento na procura pelos serviços prestados no comércio em aproximadamente 2,89% 
em relação a 2007, o que fez do ano de 2008 o melhor ano nas estimativas de vendas no 
comércio varejista e atacadista mourãoense 
 Diante disso, a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, comprova os dados 
analisados anteriormente relatando a Produção Anual do Comércio Municipal (Gráfico 
8), que mostra valores em reais produzido pelo município desde o ano de 2003 até 2008. 
 

GRÁFICO 8 
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  Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Mourão / Secretaria do Desenvolvimento Econômico. 
  Organização: BERTOTTI, G. M. 2009. 
 
 Percebemos através do gráfico 8, de acordo com a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, que os 
comércios atacadista e varejista sofreram uma queda em suas vendas durante o ano de 



 

2006, no entanto isso repercutiu na produção total do comércio e dos serviços existentes 
no município, ou seja, 2006 apresentaram como o pior dos últimos seis anos na 
produção comercial e de serviços em Campo Mourão, com uma diminuição em relação 
a 2005 de 9,8% na procura dos consumidores pelo comércio local. 
 No entanto, assim como nas estimativas de vendas do comércio, a produção total 
comercial e de serviços apresentada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
mostra no ano de 2007 um aumento de 28,4% em relação ao ano de 2006, e em 2008 
mais um pequeno aumento de 7,63%, o que também significa o melhor ano na produção 
comercial e de serviços dentro do município de Campo Mourão, tendo como fator 
primordial para o avanço no setor terciário o desenvolvimento da atividade agrícola, 
principalmente a cultura da soja.  
 
Considerações Finais 
 
 O presente trabalho teve como principal ponto de investigação a produção 
agrícola, com destaque para a cultura da soja, que segundo Schüh (1971), nos últimos 
anos apresentou excelente participação na economia nacional como produto de 
exportação. Diante da análise exposta neste artigo percebemos que a produção da soja, 
no Brasil apenas alcançou a evolução graças ao processo de modernização da 
agricultura, iniciada a partir da segunda metade da década de 1960.  
 No entanto, este novo segmento agrícola imposto pelo governo brasileiro, 
transformou uma agricultura antes estagnada, para uma agricultura voltada às inovações 
tecnológicas, pronta para atender as reivindicações do mercado agropecuário mundial. 
 Porém todas essas inovações trouxeram inúmeras conseqüências para a 
Microrregião Geográfica de Campo Mourão, como o êxodo-rural, no qual milhares de 
pequenos agricultores e trabalhadores rurais abandonaram os campos expulsos em 
direção às cidades.  
 Todavia, diante das evoluções ocorridas no setor primário da economia, 
compreendemos que também os outros setores econômicos, como os setores secundário 
e terciário, que vêem desempenhando papéis importantes nas transações econômicas 
gerais, tiveram que adaptar-se às exigências vividas pelo campo. 
 Segundo Santos (2008), à proporção que o meio agrícola se moderniza, 
requerendo máquinas, implementos, componentes, insumos e outros materiais 
indispensáveis à produção, o setor de serviços tende a se expandir, já que o consumo 
produtivo do setor primário representa uma parcela importante das trocas entre os 
lugares da produção agrícola e as localidades urbanas. 
  Por outro lado, o sistema urbano é modificado pela presença de indústrias 
agrícolas, inseridas em lugares estratégicos, apresentadas como agentes transformadores 
do espaço, pois possuem capacidade total de suporte as imposições tecnológicas 
existentes no meio rural. 
 Entretanto, conforme Santos (1993), a cidade torna-se o locus da regulação que 
se faz no campo, pois é ela que assegura a nova cooperação imposta pela nova divisão 
do trabalho agrícola, porque se sente obrigada a aperfeiçoar-se às exigências da 
agricultura. Contudo as cidades de especializam para dar assistências a toda produção 
agropecuária. 
 Com base nessas afirmações, este trabalho vem mostrar que no município de 
Campo Mourão - PR/BR, o desenvolvimento econômico tem por base a produção da 
agricultura, em especial para a cultura da soja, que sem dúvida é a atividade agrícola 
vigente mais importante e mais lucrativa na região. 



 

 De acordo com as pesquisas de campo e os estudos realizados, podemos 
observar que a produção da soja municipal, não se fez de maneira homogênea em todos 
os anos analisados, ou seja, percebemos que nas safras de 2004/05 e 2005/06, a 
produção agrícola apresentou grandes perdas para os agricultores, e em conseqüência 
disso o setor comercial e de serviços também reagiu negativamente em sua produção 
anual. Diante disso vale lembrar que, na evolução cadastral de novas empresas, segundo 
a Prefeitura municipal, o ano 2006 foi o que menos apresentou surgimento de novos 
empreendimentos comerciais e de serviços, e somando a esse fator, menos empregos 
também foram gerados neste ano. 
 No entanto, concluímos este trabalho relatando que a Microrregião Geográfica 
de Campo Mourão, tem sua economia predominantemente ligada a atividades 
agropecuárias, com destaque para a produção da soja. Sendo assim, é correto afirmar 
que o município de Campo Mourão, igualmente possui como atividade agrícola 
principal a cultura da soja, sendo que o desenvolvimento econômico do setor terciário 
local é basicamente ligado aos bons resultados produtivos e financeiros proveniente da 
agricultura. 
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