
Mato Grosso vendeu US$ 10,9 bilhões em produtos, equivalente a 21,268 milhões de toneladas

LAÍS COSTA MARQUES
DA REDAÇÃO

Exportação dos produtos do agronegócio ren-
deu 31,51% a mais a Mato Grosso em 2011 compa-
rando com o resultado do ano anterior. Nos 12 meses
de 2011, foram embarcados US$ 10,918 bilhões em
produtos ao exterior, referentes a 21,268 milhões de
toneladas, sendo que no ano de 2010 o volume foi
maior, com envio de 21,288 milhões de toneladas,
porém com menor rendimento inferior, de US$ 8,302
bilhões. Crescimento do valor das exportações é con-
sequência da valorização das principais commodities
agrícolas mato-grossenses, decorrente da evolução
na demanda por alimentos no mundo. Entre os desta-
ques da balança comercial, o complexo soja perma-
nece na liderança dos produtos mais vendidos res-
ponsável por 62% do total comercializado. Foram
US$ 6,877 bilhões em 2011 oriundos da venda de
14,181 milhões de toneladas de produto. O grão in
natura ainda é o mais comercializado, o que para o
economista Vitor Galesso não representa algo inte-
ressante para o Estado.

Galesso afirma que com preço do grão em alta,
há menos interesse em beneficiar o produto dentro de
Mato Grosso, o que significa perdas. Segundo ele, é
hora de pensar em uma forma de estimular a instala-
ção de indústrias de beneficiamento e
frear o embarque do produto in natura.

Para o presidente da Associação
do Produtores de Soja e de Milho de
Mato Grosso (Aprosoja-MT), Carlos
Henrique Fávaro, o balanço positivo
das exportações é resultado da valori-
zação do mercado e que, apesar da cri-
se na região europeia, ele acredita em
uma manutenção de preços. Até por-
que, como explica, apesar da crise na
economia, com a queda de produção
em consequência da seca na região Sul

do país, os produtos de Mato Grosso continuarão com
grande demanda.

Presidente da Federação de Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, afirma que a
procura mundial por alimentos mantém o Estado em
uma posição favorável economicamente, mesmo em
tempos de crise externa. Segundo ele, em 2012 o mer-
cado deverá se manter positivo no agronegócio. 

Um produto que apresentou significativa alta
nas vendas estrangeiras foi o açúcar mato-grossense,
que ampliou 115% o valor dos negócios, passando de
US$ 14,374 milhões para US$ 22,583 milhões de um
ano para outro. Motivo para o aumento foi uma recu-
peração de mercado, afirma o diretor-executivo do
Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras (Sindal-
cool), Jorge dos Santos. 

Segundo ele, o Estado sempre exportou cerca
de US$ 25 milhões para os países da América do
Sul, porém em 2010 houve queda neste mercado.
“É uma recuperação. Ano retrasado outros estados
conquistaram parte de nossos clientes, mas com a
quebra de produção em 2011, Mato Grosso reto-
mou a clientela”.

Importação - Valor das compras somou
US$ 5,807 milhões ano passado, 5,9% a menos
que 2010.
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2011 encerra com alta de 31%
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Crescimento do valor das exportações é consequência da valorização das principais commodities
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Frango teve evolução de 47%, e US$ 438,1 mi comercializados

COMPLEXO CARNES 

Fechamento do ano apresenta crescimento
DA REDAÇÃO

Comércio externo de carnes
em Mato Grosso encerrou 2011
com alta de 22,38% sobre o valor
das exportações de 2010. Majora-
ção é consequência da alta no pre-
ço da carne brasileira, principal-
mente com relação à carne bovina.
Ao todo, foi contabilizado US$
1,360 bilhão no ano passado ante
US$ 1,112 bilhão no ano anterior.

Volume de carne comerciali-
zado passou de 391,107 mil tonela-
das para 411,175 mil (t), sendo que
no caso da carne vermelha esta va-
riação foi negativa. Em 2010 o Es-
tado exportou 190,783 mil tonela-
das de carne bovina e no ano passa-

do foram 871,088 mil toneladas.
Apesar disso, o superintendente da
Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat), Luciano Vacari
explica que houve um aumento de
preço da carne brasileira no merca-
do internacional, o que garantiu o
crescimento apesar do embargo
russo. “Como a produção de outros
países ficou comprometida, o pro-
duto brasileiro foi valorizado no
cenário externo. Por isso houve
crescimento”. Segundo Vacari, sem
o embargo da carne brasileira pelos
russos e sem a crise na Europa, o
Estado poderia ter crescido tam-
bém com relação ao volume nego-
ciado. Ainda de acordo com o re-
presentante da Acrimat, o sucesso

financeiro do setor é devido ao es-
forço dos exportadores em busca-
rem mercado em outros países.

Frango também trouxe bons
resultados para a balança comer-
cial mato-grossense em 2011,
com uma evolução de 47% e US$
438,118 milhões comercializados
nos 12 meses do ano. Em 2010 es-
te montante foi de US$ 297,681
milhões. Presidente da Associa-
ção Mato-Grossense de Aviculto-
res (Amav), Tarcísio Schroeter,
conta que este crescimento foi
consequência da fusão de duas
grandes indústrias brasileiras.
“Com a união, as empresas pude-
ram chegar a mercados que ainda
não tinham alcançado e otimizar a

produção em suas unidades”. 
Para 2012, a expectativa é de

que o setor mantenha os números
ascendentes, porém com uma ren-
tabilidade maior para os produto-
res. “Esperamos que o preço dos in-
sumos, como soja e milho, reduza e
assim aumente a renda do criador”.

Carne suína foi a única a ter
desempenho ruim em 2011, com a
queda de 48% nas embarcações.
Foram US$ 37,165 milhões ante
US$ 72,855 milhões em 2010. Di-
retor-executivo da Associação dos
Criadores de Suínos de Mato Gros-
so (Acrismat), Custódio Rodrigues,
explica que houve mais oferta no
mercado, sobretudo depois do em-
bargo russo. (LCM)
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Por enquanto, medida beneficia Santa Catarina, que tem status de livre de aftosa com vacinação

CARNE SUÍNA
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As exportações de carne suí-
na brasileira aos Estados Unidos
serão retomadas. Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA, sigla em inglês) comuni-
cou ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
o reconhecimento de equivalência
do serviço de inspeção de carne
suína do Brasil e autorização para
habilitação de matadouros/frigorí-
ficos de Santa Catarina para ex-
portação de carne suína “in natu-
ra” para aquele país. A reabertura
do mercado gerou otimismo ao se-
tor produtivo mato-grossense que
começa a prever um cenário posi-
tivo para o produto estadual no
mercado internacional.

Além da carne in natura, o
Serviço de Inspeção e Segurança

Alimentar (FSIS, sigla em inglês)
dos EUA também ampliou a autori-
zação de habilitação de carne suína
cozida e processada de outros esta-
dos brasileiros livres de aftosa com
vacinação, como é o caso de Mato
Grosso, desde que a industrializa-
ção ocorra em estabelecimentos
com registro no Serviço de Inspe-
ção Federal (SIF) e habilitados co-
mo produtores de matéria-prima.

No Estado, segundo o dire-
tor-executivo da Associação dos
Criadores de Suínos de Mato Gros-
so (Acrismat), Custódio Rodrigues,
4 grandes frigoríficos são habilita-
dos a exportar carne e podem se be-
neficiar, futuramente, da medida
anunciada pelo governo americano.
“Este é um importante passo dado
rumo ao crescimento das exporta-
ções. Depois do embargo russo, ti-
vemos que ir em busca de novos
mercados”, diz ao acrescentar que o
produto mato-grossense é exporta-

do para Hong Kong, países da
América do Sul, entre outros.

As exportações terão início
assim que o Ministério da Agri-
cultura habilitar os estabelecimen-
tos brasileiros, o que deverá ocor-
rer ainda esta semana. Inicialmen-
te, 6 empresas receberão autoriza-
ção para exportar. A abertura para
o mercado americano, nesse pri-
meiro momento, é resultado da
decisão tomada no ano de 2001
pelo governo de Santa Catarina de
manter o estado livre de febre af-
tosa sem vacinação.

As tratativas com o USDA
intensificaram-se em março do
ano passado. Todas as respostas e
providências foram aceitas pelas
autoridades sanitárias norte-ame-
ricanas e nos próximos dias deve-
rá ser enviado ao Dipoa o docu-
mento de conclusão da equivalên-
cia dos serviços de inspeção dos
dois países. (FR)
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Produtos mais vendidos
Item 2011 2010 Variação

Soja US$ 10,918 bi US$ 8,302 bi 34%

Milho US$ 1,684 bi US$ 1,346 bi 25%

Carnes US$ 1,360 bi US$ 1,112 bi 22%

Algodão US$ 733,030 mi US$ 405,831 mi 80%

FONTE: MAPA

Comércio com EUA é retomado


