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Diferença de preço na carne em Cuiabá atin-
ge 96% de um estabelecimento para outro, sendo
que a maior divergência ocorre entre os valores co-
brados pelo supermercados e pelo açougues. Um
quilo de filé mignon, por exemplo, chega a custar
R$ 49,11 em um supermercado e até R$ 24,98 em
um açougue, ambos para serem cortados no balcão.
Mas a variação não ocorre somente
na cidade. No campo, enquanto o pre-
ço da arroba dilatou 79,9% entre
2005 e 2011, a carne no varejo regis-
tra aumento de 186,75% no mesmo
intervalo.

Em pesquisa, a reportagem
percorreu 3 açougues e 2 super-
mercados em Cuiabá para compa-
rar o valor do quilo dos mesmos
cortes. Nos açougues observa-se
uma variedade maior de carnes de
segunda qualidade, mas também
encontra-se cortes de primeira.
Um quilo de músculo, por exem-
plo, na casa de carne por ser com-
prado por preços que variam de R$
7,99 a R$ 8,99. No supermercado,
o mesmo corte custa R$ 14,99,
sendo que em alguns deles não é
possível nem encontrar a peça.

Para a economista Luceni Gras-
si é preciso considerar que nos super-
mercados a carne tem um maior valor
agregado devido às embalagens, à fis-
calização rigorosa por conta da Vigi-
lância Sanitária e até pelo maior nú-
mero de funcionários. Em contrapar-

tida, ressalta que nos açougues as carnes são corta-
das na hora, geralmente colocadas em sacolas sim-
ples e que alguns não compram de frigoríficos cer-
tificados. “No supermercado a carne é bonitinha,
vem na badeja e tudo isso tem um custo que é repas-
sado ao consumidor”.

Proprietário de uma loja de carnes, Otávio José
Nunes, afirma que ao comprar no supermercado o clien-
te está em busca do luxo e por isso paga mais. Elania
Cruz, 40, é comerciante e afirma que só compra em

açougue conhecido, mas isso nem tanto pelo preço, mas
pela qualidade. Segundo ela, como tem uma empresa
que confia prefere não arriscar. “Já tive problemas com-
prando em outros locais e não me arrisco mais”. 

Com relação à diferença de reajuste entre o
preço da arroba e o da carne no varejo, Luceni
Grassi explica que neste período houve um cres-
cimento na renda do trabalhador e que quando is-

so acontece uma das consequências
mais rápidas é o maior consumo de

comida, o que inclui a carne.
“Preço no varejo está ligado à de-
manda. Se há aumento no consu-

mo, o preço imediatamente sobe”.
Presidente da Associação dos

Supermercadistas de Mato Grosso
(Asmat), Kássio Catena, explica que
a diferença entre os supermercados e
açougues é explicada pelos custos
que as empresas maiores possuem,
devido ao número de funcionários e à
procedência da carne, que geral-
mente têm padrão exigido até para
exportação.
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Com taxas de juros menores, o aperto monetário reduz e favorece consumo entre os brasileiros

JUROS

Copom reduz taxa Selic em 0,5%
WELLTON MÁXIMO

BRASÍLIA/ABR

Pela 4ª vez seguida, o Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC) re-
duziu a taxa básica de juros (Se-
lic) em 0,5 ponto percentual. Por
unanimidade, os juros básicos
da economia passaram de 11%
para 10,5% ao ano, sem viés
sem possibilidade de revisão da
taxa até a próxima reunião, no
início de março.

“O Copom entende que, ao
tempestivamente, mitigar os efei-
tos vindos de um ambiente global
mais restritivo, um ajuste mode-
rado do nível da taxa básica é
consistente com o cenário de
convergência da inflação para a
meta em 2012”, destacou o cole-
giado em comunicado.

No começo de 2011, o cole-

giado de diretores do BC tinha
retomado o processo de aperto
monetário como forma de com-
bater o aumento da inflação. O
Copom elevou a Selic por 5 reu-
niões seguidas até atingir o pico
de 12,5% ao ano, em 20 de julho.
No período, o aumento acumula-
do foi 1,75 ponto percentual.

A partir do segundo semes-
tre do ano passado, no entanto, o
comitê entendeu que era hora de
afrouxar a política monetária,
uma vez que a deterioração da
economia externa notadamente
na Europa e nos Estados Unidos
contribuía para a redução de
pressões inflacionárias no merca-
do interno. Mesmo contra críti-
cos do mercado financeiro, e até
de dentro do próprio BC, o Co-
pom aprovou, por 5 a 2, a primei-
ra redução no fim de agosto.

A diminuição da Selic está

em linha com as expectativas do
mercado. De acordo com o bo-
letim Focus, levantamento com
instituições financeiras divulga-
do toda semana pelo BC, a
maioria dos analistas projetava
corte de 0,5 ponto percentual.
Pela pesquisa, o mercado prevê
mais reduções nos próximos
meses e projeta que os juros bá-
sicos encerrem 2012 em torno
de 9,5% ao ano.

A redução da taxa Selic aju-
da a estimular a atividade econô-
mica, à medida que barateia o
crédito e estimula o consumo. Os
juros mais baixos também melho-
ram as contas do governo ao re-
duzirem os custos da dívida pú-
blica. A taxa menor afeta ainda o
câmbio e estimula as exportações
ao conter a entrada de dólares e
diminuir a queda do valor da
moeda norte-americana.

Divulgação

Em todo Mato Grosso, os problemas com clima prejudicaram 2,231 milhões de hectares de pastagens

Efeitos climáticos trazem perdas
DA REDAÇÃO

Seca em 2010 e excesso de
chuvas em 2011 causaram a perda
de 2,231 milhões de hectares de
pastagem em Mato Grosso. Prejuí-
zo é estimado em R$ 2,9 bilhões,
considerando que a recuperação
custa R$ 1,3 mil por hectare. Entre
os problemas que afetaram o cam-
po estão a queimada e posterior-
mente as pragas, devido às chuvas.

Somados aos 7 milhões de
hectares de pastagem degradada
que existem no Estado, área total
que precisa ser recuperada é de cer-
ca de 9 milhões (ha), o que custaria
para os bolsos dos produtores algo
em torno de R$ 12 bilhões.

Superintendente da Associa-

ção dos Criadores de Mato Grosso
(Acrimat), Luciano Vacari, explica
que a renda do produtor melhorou
ao longo do ano passado, mas que
ainda está longe de ser passível de
investir na recuperação. Segundo
ele, para reformar pastagem, o pro-
dutor precisa ter acesso a linhas de
financiamentos que condizem com
a realidade do pecuarista.

“Uma linha interessante é a
ABC, do FCO, mas a burocracia
acaba impedindo o acesso por
parte de quem está disposto a
contratar”. Atualmente, a média
do Estado é de 1 cabeça por hec-
tare, sendo que nos locais onde é
realizada integração lavoura-pe-
cuária este número sobe para 5
animais dentro do mesmo espaço.

Com a reforma de pastagem, o
mínimo estimado é de pelo me-
nos duas cabeças por hectare.

Confinamento - Ano pas-
sado foi marcado pelo investimento
em confinamentos por parte dos
produtores. Foram 763,947 mil ani-
mais, volume 29% superior ao re-
gistrado em 2010. Se comparar com
os números de 2005, o crescimento
é de 550%. De acordo com Vacari,
Mato Grosso deverá se tornar o
maior em confinamento no país e
que isso traz um equilíbrio para a
produção, com menos oferta na sa-
fra e menor escassez na entressafra.
“Acontece o que vimos ano passa-
do, uma estabilidade nos preços no
decorrer de todo o ano”. (LCM)

Cotação feita pela reportagem mostra variação 
nos valores cobrados em supermercados e açougues

PESQUISA NA 
HORA DE COMPRAR 
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Preços variam conforme o tipo de embalagem e procedência

Diferença de preços chega 
a 96% no varejo de Cuiabá

Corte Mais caro Mais barato Variação

Alcatra R$ 25,90 R$ 17,99 43%
Filé R$ 49,11 R$ 24,98 96,5%
Coxão mole R$ 17,99 R$ 13,99 28,5%
Coxão duro R$ 18,99 R$ 12,99 46%
Músculo R$ 14,99 R$ 7,99 87,6%
Acém R$ 9,99 R$ 7,99 25%

Preços em Cuiabá


