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O Ministério Público Federal
de Mato Grosso propôs um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
para que os 38 frigoríficos
do estado deixem de
comprar animais para o
abate criados em fazen-
das com irregularidades
ambientais, que utilizem
mão de obra escrava, que
estejam em terras indígenas
ou unidades de conservação onde é
proibida a atividade pecuária.

O prazo para que os represen-
tantes dos 38 frigoríficos assinem o
documento termina em 5 de abril.
Trata-se de um acordo para a regu-
larização ambiental e social da ca-
deia produtiva da carne que está
sendo implementado pelo Ministé-
rio Público Federal nos Estados que
integram o Bioma Amazônico. A
proposta vem sendo discutida em
Mato Grosso desde 2009. Os frigo-
ríficos Independência, JBS e Mar-
frig assinaram, em 2010, um acordo
com o MPF, que agora deve ser
substituído pela atual proposta.

O MPF, após análise das
guias de transporte animal, identifi-
cou uma série de irregularidades
cometidas em frigoríficos instala-
dos no Estado, como a compra de
animais de propriedades rurais que
exploram atividade pecuária em de-
sacordo com as legislações ambien-

tais, indígenas e trabalhistas. Se-
gundo o procurador da República
Rodrigo Timoteo da Costa e Silva,
“o chamamento para que os frigorí-
ficos façam a adesão ao termo de

ajustamento de conduta é uma
questão de isonomia para o

mercado de carnes na
região amazônica, on-
de o MPF está atuando
para que essas empre-

sas sejam parceiras e
exijam dos seus fornece-

dores que a criação de ani-
mais siga as normas estabelecidas
pela legislação ambiental e traba-
lhista brasileira”. (Reportagem
completa no Portal GD)

Economês

Chico Ferreira/Arquivo

Maior concorrência entre operadoras atrai os consumidores

Habitação

Moradores de Sinop foram contemplados com 192 novas casas do
residencial Vila Juliana, entregues pela Caixa Econômica. Elas foram
construídas pelo Programa Minha Casa Minha Vida e beneficiará cerca
de 750 pessoas.

MPF propõe TAC para 38
frigoríficos de Mato Grosso
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Acesso a telefonia móvel cresceu 50% em Mato Grosso nos últimos 4
anos, com o acréscimo de 1,5 milhão de novas linhas. Em fevereiro de 2013,
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contabilizou 4,514 mi-
lhões de linhas ativas de celulares no Estado, enquanto que no mesmo mês
em 2010, eram 3,013 milhões. Nesse mesmo intervalo, o número de celula-
res pós-pagos teve crescimento mais expressivo, de 86,4%, aumentando de
403,823 mil para 752,909 mil. Já as linhas pré-pagas também expandiram
44%, saltando de 2,609 milhões em 2010, para 3,761 milhões este ano.

Esse movimento contribuiu para reduzir a diferença na participação des-
ses serviços no mercado. Há 4 anos, 13,40% das linhas móveis que os mato-
grossenses tinham eram pós-pagas e hoje o percentual é de 16,68%. Promoções
e pacotes de serviços oferecidos pelas operadoras ajudam a facilitar o acesso às
linhas pós-pagas, na opinião de Juliana Lopes, 21, que tem um limite mensal
de minutos no aparelho. Mas a secretária admite que acaba ultrapassando a co-
ta e a despesa planejada para o celular, o que não chega a ser um problema. 

Para o economista Edisantos Amorim, o aumento da renda da popula-
ção e a redução do custo com a concorrência entre as companhias de telefo-
nia foram responsáveis pelo crescimento da demanda pela telefonia móvel
pós-paga. O especialista frisa que as operadoras estão direcionando os produ-
tos para os públicos. As classes C, D e E, por exemplo, que utilizavam mais
as linhas pré-pagas, ganharam opções diferenciadas como planos família.
Outra preocupação é com fidelização do cliente, que, caso insatisfeito, pode
fazer a portabilidade entre as operadoras.

Operadoras - Com 52,5% de linhas ativas, ou cerca de 2,370 milhões
de telefones celulares, a Vivo tem a maior fatia do mercado mato-grossense. A
operadora Claro ocupa a 2ª colocação com 1,090 milhão de usuários, seguida
pela TIM com 561,627 mil e a Oi com 491,577 mil.

Brasil - Em todo o país, fevereiro de 2013 fechou com cerca de 263,04
milhões de linhas ativas na telefonia móvel.

Em fevereiro foram contabilizadas 4,514 milhões de linhas, contra 3,013 milhões em 2010

Acesso cresce 50% em 4 anos

bilhões

de reais, foi o faturamento da 
panificação brasileira em 2012,
crescimento de 11,6% em 
relação ao ano anterior, segundo
entidade que representa o setor70,29

CELULARES 

DA REDAÇÃO

Crescimento estimado pela
indústria têxtil nacional para 2013 é
de 5% sobre o ano anterior, mas a
evolução dos preços da pluma de
algodão desde janeiro causa preo-
cupação ao setor. Temor do seg-
mento é que a margem, considerada
restrita por causa dos custos de pro-
dução no país e a competitividade
dos importados chineses, caia ainda
mais e comprometa esse índice, ex-
plica o diretor superintendente da
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), Fer-
nando Pimentel. Diretora do Sindi-
cato das Indústrias do Vestuário em
Mato Grosso (Sinvest), Cláudia Fa-
gotti, lembra que no Estado há pou-

cas indústrias, sendo a maioria das
empresas do setor formada por pe-
quenas e médias confecções. “Pro-
duzir no Brasil é muito caro e um
exemplo disso é que a China, que
importa o algodão daqui, e conse-
gue vender no mercado interno os
produtos acabados mais baratos do
que nós”. Isso faz com que 60% da
indústria nacional utilizem matéria-
prima de qualidade inferior, por ser
mais barata, avalia. “O algodão de
fio mais longo é mais caro e acaba
sendo reservado para exportação,
enquanto o algodão de fio mais cur-
to fica no mercado doméstico”. Di-
retor do Instituto Mato-grossense
do Algodão (IMA), Álvaro Salles,
esclarece que a matéria-prima des-
tinada ao mercado local tem atendi-

do as necessidades da indústria,
mas acrescenta que o setor está ca-
da vez mais exigente. 

Por isso, a intenção dos coto-
nicultores é aprimorar a qualidade
do algodão produzido em Mato
Grosso criar um selo para o produ-
to, completa o presidente da Asso-
ciação Mato-grossense dos Produ-
tores de Algodão (Ampa), Milton
Garbugio. “Já existe um programa
de qualidade do produto, mas nossa

intenção é uniformizar isso”. Res-
ponsável pelo Programa de Quali-
dade do Algodão do IMA, Sérgio
Gonçalves Dutra, exemplifica que
alguns contaminadores externos da
fibra do algodão originados na la-
voura são o caule da planta, o ca-
pim e a presença de resíduos plásti-
cos. Durante o beneficiamento, há
presença de sementes e peças metá-
licas. “São elementos que causam
problemas na indústria, mas o uso

de variedades e tecnologias dife-
rentes também podem comprome-
ter essa qualidade”. Setor não re-
gistra índices de perdas por conta-
minadores externos, mas Dutra diz
que se fossem dispensados 2% da
fibra produzida já seria um índice
elevado. Presidente da Ampa lem-
bra que o cotonicultor que produz
o algodão de qualidade superior
recebe um ágio por isso, que nos
preços atuais da commodity cor-

responde a 82 centavos/arroba. 

Exportação - Mesmo com
a redução na produção, as exporta-
ções mato-grossenses de algodão
no 1º bimestre deste ano aumenta-
ram 39% em comparação com o
mesmo período do ano passado e
chegou ao volume de 73,270 mil
toneladas. Em fevereiro foram ex-
portadas 31 mil toneladas de plu-
ma, rendendo US$ 63 milhões.

Atualmente arroba está sendo vendida por R$ 70 ante R$ 49 em igual mês do ano passado
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Cotação do algodão segue com tendência de alta e acumula 29,4% de
aumento nos últimos 12 meses, sendo vendido atualmente por uma média de
R$ 70 (arroba) no Estado, ante R$ 49 no mesmo período do ano passado. Pa-
ra o caroço de algodão a valorização é ainda maior, chegando a 44% nos úl-
timos 30 dias, quando subiu de R$ 450 a tonelada para R$ 650/t, afirma o
diretor-executivo do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA), Álvaro
Salles, durante workshop em Cuiabá, onde foi discutida a qualidade do al-
godão produzido no Estado. 

Levantamento realizado pelo Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea) mostra que a variação mensal na cotação da pluma foi
de 12,9% e na semana passada foi negociada pelo preço médio de R$
63,23/arroba. Quanto ao valor do caroço de algodão, o Imea apurou que a
variação anual do produto foi de 83%, período em que oscilou de R$ 314 a
tonelada para a média atual de R$ 575 (t). 

Apesar da valorização, o preço atual da pluma ainda está menor do
que na safra anterior, diz Salles. “Neste ano a pluma do algodão chegou a
valer R$ 50 (arroba)”. Oscilações na cotação do produto impulsionaram os
cotonicultores a cobrar do governo federal a definição de um preço míni-
mo para a cultura, que idealmente deveria variar entre R$ 60 a R$ 65 a ar-
roba da pluma, avalia o diretor do IMA. Acrescenta que os representantes
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foram sen-
síveis às reivindicações, mas lembra que a recente mudança ministerial irá
adiar uma decisão sobre o assunto. 

Custos - Na safra 2012/2013 os custos subiram em média 15%, im-
pactados principalmente pelo preço do óleo diesel e mão de obra, alcançan-
do a média de R$ 2,8 mil por hectare apenas com o custo operacional, afir-
ma o diretor do IMA. Na expectativa de garantir melhor rentabilidade, mui-
tos produtores diminuíram a área plantada com algodão e investiram mais no
cultivo da soja e do milho, como é o caso de Gustavo Vigano Pícoli, que re-
duziu em 33% ou 1,5 mil hectare a área ocupada na última safra com a cul-
tura, mantendo 3 mil (ha) neste ano na região de Sorriso. “Investir em soja e
milho estava mais interessante”. 

Em Mato Grosso a área plantada com algodão reduz em 37% na safra
2012/2013 conforme levantamento do Imea e ocupa cerca de 300 mil hecta-
res. Produção de algodão em pluma deve diminuir cerca de 43,6% e alcançar
aproximadamente 614,785 mil toneladas nesta temporada agrícola. Nacional-
mente o recuo na produção apontado pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) chega a 26% em relação à safra anterior, com previsão de que
sejam produzidas 1,4 milhão de toneladas da pluma. 

Além dos preços em patamares mais baixos à época do plantio, as con-
dições climáticas interferiram na produção. Em Mato Grosso o excesso de
chuvas atrasou a colheita da soja e semeadura do algodão. Na região Nordes-
te o problema foi desencadeado pela seca.

INDÚSTRIA TÊXTIL 

Crescimento do setor este
ano está estimado em 5%

Na safra 2012/2013 os custos subiram em média 15% no Estado
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Preço valoriza 29% em MT
ALGODÃO 


