
bilhões

de dólares, é o valor das 
exportações brasileiras do 
agronegócio nos últimos 12 
meses, crescimento de 4,2% sobre
igual período do ano anterior

Oportunidade

Instituto Maria Stella, localizado no Distrito Industrial de
Cuiabá, oferece vagas para qualificação para cursos de

inglês e de recepcionista. As aulas são gratuitas e começam no
dia 17 de junho, com término previsto para 17 de agosto, com
duração de 160 horas. A idade mínima para se inscrever é de
16 anos. O período de inscrições termina no dia 10 de junho.
Mais informações no telefone (65) 3661-2132.

Futuro

Na próxima
semana haverá o
1º encontro do
projeto Futuros
Produtores do
Brasil. Os jovens
participantes do
programa irão se
reunir no dia 25
de maio, na
Fazenda Filadélfia, em Campo Verde, para conhecer um pouco mais sobre a
produção de grãos. O projeto foi idealizado pela Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso (Famato) com a finalidade de despertar nos
jovens a paixão pela agropecuária e motivá-los a dar continuidade aos
negócios da família. Ainda restam vagas e as inscrições podem ser
feitas pelo site sistemafamato.org.br. 

99,59
Abertura

CAB ambiental recebeu o
registro de companhia aberta
pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). A
BM&FBOVESPA aceitou o pedido
de registro confirmando que a
CAB reúne as condições para
listar suas ações no segmento
especial de negociação Bovespa
Mais, mas não pretende fazer a
oferta inicial de ações neste ano.

Possibilidades

Essas ações abrem a
possibilidade para a empresa de
saneamento do Grupo Galvão
captar recursos no mercado de
capitais. Fundada em 2006, a
empresa de saneamento do
Grupo opera os serviços públicos
de água e esgoto no Estados de
São Paulo, Mato Grosso,
Alagoas, Paraná e Santa
Catarina.
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DA REDAÇÃO

Exportações de carnes mato-grossenses
aumentaram 32,58% no 1º quadrimestre des-
te ano sobre o mesmo período do ano passa-
do, totalizando 155,372 mil toneladas embar-
cadas e movimentando US$ 529,011 milhões.
Em 2012, na mesma base de comparação, fo-
ram vendidas no mercado internacional
123,249 mil toneladas, suficientes para gerar
uma receita de US$ 399,744 milhões. Incre-
mento foi puxado pelas exportações de carne
bovina, que subiram 48,56% em volume e
43,58% em receita, gerando US$ 353,766 mi-
lhões com os embarques de 77,522 mil (t),
ante 52,181 mil (t) exportadas até abril de
2012, suficientes para garantir US$
246,375 milhões. Os dados foram repas-
sados pela Federação das Indústrias de
Mato Grosso (Fiemt). Segundo analistas
do Instituto Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), o volume ex-
portado até o 4º mês do ano equivale ao
total embarcado durante os 5 primeiros
meses de 2012. Quanto aos preços, a
avaliação é que a demanda externa con-
tribuiu para a sustentação dos valores da
carne bovina em patamares mais eleva-

dos, o que já era esperado pelo mercado. No
mês de abril, a arroba do boi gordo foi nego-
ciada na média de R$ 87,60 no Estado, contra
R$ 85,89 em março. 

De acordo com o presidente do Sindi-
cato das Indústrias Frigoríficas de Mato
Grosso (Sindifrigo/MT), Luiz Freitas, os
preços de venda da carne pela indústria estão
estagnados há 3 anos, período em que os
custos de produção se elevaram. “Chegamos
vender a arroba do boi por R$ 98 e agora es-
tá na média de R$ 90”. Quanto ao aumento
no volume de embarques da carne, afirma
que a suspensão recente das barreiras sanitá-
rias à carne brasileira influenciaram no resul-
tado. “Mas hoje o que nos afeta é o câmbio e

o custo Brasil, com uma logística difícil”. 
Quanto à demanda internacional pela

carne de frango, houve crescimento de 11,25%
nos embarques (72,013 mil/t) e de 15,60% na
receita (US$ 158,355 milhões) no acumulado
dos 4 primeiros meses de 2013, ante igual in-
tervalo de 2012, quando as vendas de 64,725
mil (t) geraram US$ 136,982 milhões. No iní-
cio deste ano, houve retração no consumo de
carne suína pelo mercado externo. De janeiro
a abril, foram negociadas 1,636 mil (t), ren-
dendo US$ 3,289 milhões, o que representa
menos da metade (54%) do volume embarca-
do no mesmo período de 2012, quando alcan-
çou 3,613 mil (t). Na receita, a queda chegou
a 57%, sendo que no 1º quadrimestre de 2012

foram movimentados US$ 7,814 mi-
lhões. Conforme afirma o diretor da
Associação dos Criadores de Suínos
de Mato Grosso (Acrismat), Custó-
dio Rodrigues, a interrupção nas im-
portações pela Ucrânia contribuiu
para esse cenário. “Existe uma gran-
de oferta no mercado interno e espe-
ramos que o governo incentive as
exportações, mas os preços começa-
ram a reagir no início desta semana
e alcançam R$ 2,25/kg.
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Incremento foi puxado pela carne bovina, cujo volume exportado subiu 48,56%
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DA REDAÇÃO

Mato Grosso garantiu o 2º
maior superávit da balança comer-
cial do país no 1º quadrimestre de
2013, com saldo de US$ 4,706 bi-
lhões. Em comparação com o resul-
tado obtido no mesmo período do
ano passado, quando o saldo chegou
a US$ 3,504 bilhões, houve incre-
mento de 34,29%. As exportações
realizadas até abril movimentaram

US$ 5,383 bilhões, 36,93% acima
do montante registrado para o mes-
mo intervalo do ano anterior (US$
3,931 bilhões). Importações soma-
ram US$ 676,863 milhões, sendo
58,68% a mais que os US$ 426,384
milhões de 2012. 

Economista especializado em
Comércio Exterior, Vitor Galesso,
lembra que o saldo positivo da ba-
lança comercial mato-grossense re-
sulta do baixo índice de importações

em comparação com o elevada ex-
portação de produtos primários ou
semiacabados. Para ele, apesar da
crescente demanda global por ali-
mentos, o Estado ainda precisa agre-
gar valor aos produtos com avanços
na industrialização. Para completar
esse processo, é necessário primeiro
intensificar as importações de má-
quinas e equipamentos. “Nosso con-
sumo interno é pequeno, mas produ-
zimos muito. Por isso, o ganho com-
petitivo de Mato Grosso está na ca-
pacidade exportadora”. Outra mu-
dança necessária, afirma, é estabele-
cer uma política tributária que in-
centive as importações. 

Gerente comercial do Porto
Seco de Cuiabá, Elton Erthal, co-
menta que o governo do estado ape-
nas garante o incentivo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) diferido na entrada
da mercadoria. “Assim, o importa-
dor recolhe o imposto apenas após a
nacionalização da mercadoria”. Ele
acrescenta que no 1º quadrimestre
deste ano, as importações pelo Porto
Seco reduziram cerca de 10%, bai-
xando de US$ 60,193 milhões no
ano passado para US$ 54,612 mi-
lhões até abril de 2013. Explicação
para o recuo é que não houve aquisi-
ções de maquinários pelas indústrias
locais. “Mas esperamos reverter esse
quadro até o final deste 1º semestre,
inclusive porque agora começa a im-
portação do VLT (Veículo Leve so-
bre Trilhos)”. 

Nacional - Melhor saldo co-
mercial foi de Minas Gerais, com
US$ 6,470 bilhões de superávit. 
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BALANÇA COMERCIAL 

Estado registra o 2º melhor saldo

Economista afirma que MT precisa potencializar parque industrial

De janeiro a abril foram embarcadas 155,3 mil toneladas gerando uma receita de US$ 529 milhõesCOMPLEXO CARNES 

Principais produtos exportados

Produto Receita Volume

Soja US$ 3,183 bilhões 5,863 milhões(t)

Milho US$ 1,243 bilhão 4,422 milhões (t) 

Algodão US$ 244 milhões 123 mil (t)

Carnes US$ 529 milhões 155 mil (t)

Madeira US$ 31 47 mil (m3)

Fonte: Secex/Mdic/1º quadrimestre

Exportações sobem
32,5% em 4 meses


