
bilhão
de barris de óleo, é a 
expectativa de reserva na
área de pré-sal, no Campo
Bloco Marítimo Bacia de 
Santos 8, segundo o Ministério
de Minas e Energia (MME)

Crédito

Caixa Econômica
Federal vai oferecer

R$ 130 bilhões em operações
de crédito destinadas à
pessoa física este ano. O
banco aposta em um portfólio
diversificado para o segmento,
com produtos como Crédito
Aporte Caixa e Financiamento
de Veículos. O volume de
contratação neste ano, até o
fim de fevereiro, foi de R$
17,5 bilhões, registrando
crescimento de 51% em
relação ao mesmo período de
2012.

Domésticos

Comissão de Constituição, Justiça e de
Cidadania (CCJ) do Senado aprovou, por
unanimidade, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC-66/2012) que assegura
aos empregados domésticos os mesmos
direitos dos demais trabalhadores. A
proposição, de autoria do deputado Carlos
Bezerra (PMDB/MT) seguirá para votação em
Plenário. Expectativa é que seja sancionada
pela presidente Dilma Rousseff em abril, em
comemoração ao Dia dos Trabalhadores
Domésticos, celebrado no dia 27.

1
Perdas

Sojicultores de Mato Grosso deixam de ganhar R$ 903,4
milhões, quase 5% do valor bruto estimado na safra 12/13,
de R$ 18,85 bilhões. Prejuízo é referente a 30% de área
colhida, segundo o Imea, que aponta perda na qualidade
decorrente do excesso de chuva. Cerca de 1,18 milhão de
toneladas de soja foram entregues às tradings na hora da
classificação como desconto, sem remuneração ao produtor.
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CARNE
BOVINA 

No país, até 2020, a taxa de crescimento ao ano será
de 22%; em MT, especialista estima expansão maior

Alf Ribeiro/AE

Confinamento é um dos métodos a serem cada vez mais adotados

DA REDAÇÃO

Produção de carne bovina por Mato Grosso
irá crescer acima da média brasileira de 22% ao
ano, até 2020. Projeção foi feita pelo consultor da
Roppa Consultoria, Luciano Roppa, nesta quarta-
feira (13) durante abertura do Circuito Feicorte,
em Cuiabá. Todavia, ele não fez uma estimativa
de quanto a mais seria essa expansão no Estado.
Cenário é favorecido pela alta na demanda mun-
dial, em especial no continente asiático. Diagnós-
tico realizado pela Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat), mostra que nos últimos 3
anos a produtividade da pecuária mato-grossense
aumentou 16,38%. 

Atualmente a taxa de lotação é de 1,17 ani-
mal por hectare, enquanto em 2008 a média era

de 1,01 animal. Em 16 anos, a produtividade
cresceu 62,5%, já que em 1996 a ocupação era de
0,72 animal/ha. Economista e consultor técnico
da Acrimat, Amado de Oliveira, concorda que a
produtividade continuará crescente e acredita que
em menos de 10 anos ela possa dobrar no Estado.
Para que esse processo se confirme sem incluir a
expansão sobre novas áreas será preciso melhorar
as pastagens e aumentar a rotatividade do reba-
nho na propriedade, encaminhando-os mais cedo
ao abate. Roppa acrescenta que é possível fazer a
integração da pecuária com a lavoura e assim ir
colocando mais animais por pastagem. Pecuaris-
ta Primo Menegalli diz que investe na engorda de
10 mil animais em Mato Grosso, intercalando a
utilização de pastagem, confinamento e semi-
confinamento em 3 fazendas no município de

Barra do Bugres. “Quando entrei para a atividade
pecuária, investia na cria, mas mudei. Minha me-
ta é aumentar para 15 mil bois”. Diz que desde
2012 o custo está maior, tanto a nutrição quanto o
preço dos animais. 

Proprietário da Fazenda Batuque, Flávio
Teodoro Martins, mantém um efetivo bovino de 5
mil animais e relata que aumentou a taxa de lota-
ção na propriedade melhorando as pastagens com
a correção do solo. “Hoje inclusive tem linha de
crédito específica para recuperar as áreas degrada-
das”. Mas, acrescenta, essas linhas de financia-
mento deveriam considerar as especificidades da
pecuária. “É uma atividade de ciclo longo, se for-
mos pensar em todo o processo de cria, recria e
engorda, e por isso os prazos de carência e paga-
mento deveriam ser diferenciados da agricultura”. 

Produção estadual seguirá 
em alta nos próximos anos


