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Aos 46 anos, recém completa-
dos (dezembro 2011), a Fede-
ração da Agricultura e Pecuá-

ria de Mato Grosso (Famato) entra
2012 tendo como um dos principais fo-
cos a questão da logística. Segundo Rui
Carlos Ottoni Prado, presidente da enti-
dade que está à frente de 86 sindicatos
rurais com mais de 25 mil produtores
associados, Mato Grosso tem um po-
tencial grande no agronegócio, mas pre-
judicado pelas deficiências no escoa-
mento da produção. “Temos 25 mil qui-
lômetros de estradas estaduais, mas
apenas 5 mil são asfaltadas, ou seja,
somente 20%. As rodovias federais so-
mam 7,5 mil quilômetros, no entanto,
apenas 3,5 mil estão pavimentadas. E
há ainda mais de 100 mil quilômetros
das vias municipais sem asfalto. Não é
possível continuarmos dessa forma,
pois essa é reivindicação não é só do

setor rural, mas de toda a população
do Estado”, diz Prado.

Em relação a qualificação profis-
sional rural, o representante da Fama-
to avalia que é uma das grandes pro-
messas para o futuro do agronegócio.
Isso porque há muitas pessoas com
vontade de trabalhar, mas ainda falta
qualificação necessária do ponto de
vista técnico. “Nós, por meio do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural es-
tamos focados nesta questão que se
tornou um gargalo. Dessa forma, para
que mais pessoas possam ter esse co-
nhecimento e oportunidades, contrata-
mos mais educadores e esperamos que
a mão de obra possa acompanhar o
mesmo ritmo de desenvolvimento da
nossa potencialidade agropecuária”. 

Mesmo assim, o agronegócio é o
principal setor econômico gerador de
empregos diretos em Mato Grosso, com
23,38% de participação sobre o total
de postos de trabalho existentes no Es-
tado, com base em dados de 2010. A

informação faz
parte de um estudo divulgado
dia 25 de outubro, pelo Imea.
Em segundo lugar está o co-
mércio, que responde por
22,89% dos empregos no Es-
tado. Os demais setores, são:
serviços (22,25%), adminis-
tração pública (19,93%), in-
dústria de transformação
(5,27%), construção civil
(5,09%), serviços industriais
de utilidade pública (0,77%) e
extrativa mineral (0,42%). A
pesquisa, denominada “Análi-
se do Mercado de Trabalho no

Estado de Mato
Grosso e Brasil”,
foi elaborada
com dados do
Programa de Dissemina-
ção de Estatística do Tra-
balho (PDET), da Relação
Anual de Informações So-
ciais (Rais) e da Classifi-
cação Brasileira de Ocu-
pações (CBO), todos do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

O estudo mostra que o
número de empregos for-
mais gerados nas proprie-
dades mato-grossenses
cresceu 37,6% entre
2006 e 2010, passando
de 64.170 para 88.300
pessoas contratadas no
período. A participação do
agronegócio no Estado se
destaca até mesmo quan-
do comparado às regiões
do Brasil. No Centro-Oes-
te, por exemplo, este se-
tor representa apenas

12,1% dos empregos existentes na re-
gião. No Sul e Sudeste a participação
do agronegócio no mercado de traba-
lho equivale a 9,84% e 5,9%, respec-
tivamente. Nestas regiões, as vagas
estão mais concentradas nos setores
de comércio e serviços. “Nós não te-
mos mais apenas uma safra e uma sa-
frinha, temos hoje praticamente duas
safras por ano. A safra de milho ficou
muito forte e a safra de algodão tam-
bém. É em virtude desses trabalhos
no campo, que tem aumentado o volu-
me de contratações e também os pa-
tamares de remuneração aos traba-
lhadores rurais”, afirmou o presidente
do Sistema Famato que é formado pe-
la Federação da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato), que reú-
ne os 86 sindicatos rurais do Estado,
pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar-MT) e pelo Instituto
Mato-grossense de Economia Agrope-
cuária (Imea).
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Criada em 1965, a Famato é uma das entidades mais representativas do
Estado. Seus objetivos principais são produzir informações estratégicas para
orientar os produtores, batalhar por seus direitos e articular políticas institu-
cionais. Em 2011 sua atuação resultou em ganhos econômicos na ordem de
R$ 8,3 bilhões. Deste montante, por exemplo, R$ 50 milhões se referem à sus-
pensão da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin) e R$ 850
milhões resultaram das ações de renegociação de dívidas rurais, em parceria
com o Banco do Brasil. 

Os produtores rurais também economizaram R$ 300 milhões com a sus-
pensão do reajuste da Unidade Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso. O aumen-
to da UPF incide diretamente na contabilidade do setor rural, que recolhe com-
pulsoriamente contribuições para uma série de fundos estaduais. É o caso do
Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), explica o presidente do
Sistema. Inicialmente, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) pretendia
aumentar em 40% a UPF vigente, mas após articulação política da Famato o
reajuste foi suspenso. O maior montante entre todas as economias obtidas em
2011, no entanto, diz respeito à recomposição das áreas de Reserva Legal em
Mato Grosso. Com o entendimento de que não é justo exigir de propriedades
rurais mais antigas o cumprimento de obrigações criadas anos ou décadas de-
pois da abertura da fazenda - a economia foi de R$ 6,6 bilhões. 

Na avaliação do presidente da Famato, Rui Carlos Ottoni Prado, o momen-
to é de comemoração e reflexão sobre a importância da Federação para os
produtores, sociedade e Estado. “A Famato é uma instituição que já está ama-
dura, participa das grandes discussões sobre a agropecuária no Estado e tem
uma interação muito grande com as associações. Já que busca fazer um tra-
balho diferenciado, que traga benefícios ao produtor”. Prado diz ainda, que
desde que assumiu a entidade já aconteceram várias ações em prol do setor
rural, como a mobilização para a aprovação do novo Código Florestal na Câ-
mara dos Deputados. Tanto, que durante várias semanas a Famato acompa-
nha de perto a votação no Congresso Nacional. 

A Famato, recentemente, divulgou um Raio-X da pecuária do estado, ativi-
dade que envolve um grande número de produtores. Sendo que por meio do
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), foi apresentado

fatos importantes que
vão auxiliar os futuros
investimentos do setor.
Para se ter uma ideia da
importância desse estu-
do, recentemente o Fun-
do Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-
Oeste (FCO) lançou uma
linha de crédito específi-
ca para a pecuária com
prazos de pagamentos
mais longos. Segundo
Rui Prado, esta era uma
reivindicação antiga do
setor, que usou como ar-
gumento os dados dessa
publicação. (WT)
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