
CENÁRIO RUIM Estudo aponta que despesas ficaram maiores que a receita, preocupando o setor

Pecuária de MT
está no vermelho

DA REDAÇÃO

Custo de produção elevado e desvalorização da
arroba deixaram no “vermelho” a pecuária de corte
em Mato Grosso em 2012. De acordo com um estudo
encomendado pela Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat), em dezembro do ano passado o
preço médio pago pela arroba era R$ 84,87 e o custo
operacional total que inclui a depreciação dos ativos
da propriedade era de R$ 87,75. A diferença de apro-
ximadamente R$ 3 por arroba pode chegar a um pre-
juízo de cerca de R$ 900 por carga (18 animais).

Conforme o diagnóstico, a desvalorização da ar-
roba em oposição à alta nos insumos, como adubo pa-
ra o pasto e ração, está deixando a atividade cada vez
menos rentável. Entre dezembro de 2011 e dezembro
de 2012 o preço da arroba despencou 9%, passando
de R$ 93,93 para R$ 84,87. Neste mesmo intervalo, o
suplemento mineral utilizado registrou alta de
38,68%. Superintendente da Acrimat, Luciano Vacari,
destaca que a atividade precisa ser valorizada e rentá-
vel e isso só será possível se houver política pública
que possibilite ao pecuarista a contratação de crédito
para investir em reforma de pastagem, aquisição de
bezerros e tecnologia. “A falta de renda poderá tornar
a atividade inviável. Enquanto o governo federal não
desenvolver linhas de crédito compatíveis que con-
temple a realidade será a cada ano mais preocupante e

desestimulante”.
O pecuarista Maurício Campiolo diz que a agri-

cultura possui um aporte que mantém a atividade pro-
missora, como preço mínimo, aquisição e armazena-
mento por parte do governo, mas não dá a mesma
atenção para a pecuária. “É preciso entender que a
produção de proteína vermelha também carece de po-
líticas públicas, senão os pecuaristas não conseguirão
se manter no setor”.

Na análise do economista e consultor técnico da
Acrimat, Amado de Oliveira, também é necessário que
em nível estadual e municipal os governos vejam a pe-
cuária como uma atividade que produz e precisa de
uma logística mínima para escoar a produção. E se tra-
ta de um produto vivo, que se não for bem tratado no
seu trajeto implicará em mais prejuízos ao produtor.

Segundo o estudo, a situação se agrava quando
são analisadas as microrregiões do Estado. A pecuária
de corte só obteve lucro nos municípios onde não é
preciso terminar a engorda fora do pasto, ou seja, on-
de não houve confinamento. O superintendente da
Acrimat acrescenta que cidades como Pontes e Lacer-
da e Juara, por exemplo, fecharam 2012 com o pasto
em boas condições, dispensando a suplementação ali-
mentar, diferentemente do que ocorreu na Baixada
Cuiabana, cujo pasto está degradado e foi preciso re-
forçar com suplementos para engordar os animais.
(Com Assessoria)
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Entre os custos que tiveram aumento está a suplementação do gado, principalmente o confinado

milhões

de reais, é o valor do prejuízo 
registrado pela siderúrgica Usimas
no 4º trimestre de 2012, segundo
comunicado divulgado nesta 
segunda-feira pela empresa

Estímulo

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira
(18) decreto que prevê a desoneração de investimentos em

infraestrutura e redes de banda larga em todo país. A proposta
permite que as empresas que queiram ampliar o serviço de 3G e 4G
sejam isentas do pagamento de PIS, Cofins e IPI e vai aumentar o
acesso à banda larga no país.

Agronegócio

Exportações brasileiras do
agronegócio, entre fevereiro de
2012 e janeiro de 2013, totalizaram
US$ 96,66 bilhões, expansão de
1,1% sobre os 12 meses anteriores.
Importações somaram US$ 16,37
bilhões. Saldo da balança comercial
do setor foi positivo em US$ 80,28
bilhões. Dados são da Secretaria de
Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).

283
11ª Rodada

Agência Nacional do Petróleo (ANP) realiza hoje (19), no Rio
de Janeiro, audiência pública da 11ª Rodada de Licitações.
Objetivos são obter subsídios e informações adicionais sobre o
Pré-Edital e a minuta do Contrato de Concessão da 11ª Rodada
de Licitações; propiciar aos agentes econômicos a possibilidade
de envio de comentários e sugestões. A Rodada está prevista
para ocorrer no mês de maio. 
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Empresa licitará 12 trechos de ferroviários
PEDRO PEDUZZI

BRASÍLIA/ABR

A ferrovia que ligará Açai-
lândia (MA) ao Porto de Vila do
Conde, em Belém (PA), será o pri-
meiro dos 12 trechos ferroviários
a serem licitados pela Empresa de
Planejamento e Logística (EPL).
Segundo o presidente da empresa,
Bernardo Figueiredo, a previsão é
que os primeiros estudos sobre a
estrada devam ser publicados na
semana que vem.

“Provavelmente, o período

de concessão será 35 anos”, disse
Figueiredo. Com ligação ferroviá-
ria será criada uma alternativa pa-
ra o transporte de grãos, minérios
e para a produção siderúrgica que,
atualmente, escoa pelo Porto de
Itaqui (MA). “É um projeto ainda
desconhecido, mas será piloto pa-
ra discussões mais intensivas com
o mercado”.

Açailândia serve de ligação
da Ferrovia Norte Sul e da Estra-
da de Ferro Carajás com o Porto
de Itaqui. “A (futura) ferrovia
representará uma extensão da

Norte Sul, e criará uma opção
para (as cargas) saírem por Be-
lém”, explica Bernardo Figuei-
redo. Administrada pela Compa-
nhia Vale do Rio Doce, a Estrada
de Ferro Carajás é o único aces-
so ferroviário a Itaqui.

Lançado em agosto, o Pro-
grama de Investimentos em Lo-
gística prevê que as ferrovias re-
ceberão R$ 91 bilhões em investi-
mentos por meio de parcerias pú-
blico-privadas. As 12 frentes de
investimento abrangem 10 mil km
de estradas de ferro. Entre as 12

frentes previstas estão os ramos
norte e sul da Ferroanel, em São
Paulo; e o acesso ao Porto de San-
tos, desde Ribeirão Pires, passan-
do por Raiz da Serra e Cubatão.
Há também a ligação entre Mato
Grosso, onde é grande a produção
de grãos, e a região de Lucas do
Rio Verde. Com isso, o país pode-
rá escoar de forma rápida mais de
37 milhões de toneladas de grãos.

Há, ainda, ferrovias que liga-
rão Uruaçu (GO), Corinto (MG) e
Campos (RJ) com os portos de Vi-
tória (ES) e do Rio de Janeiro.


