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Em 2011 foram negociados US$ 25,5 milhões e este ano baixou para US$ 14,1 milhões

Exportações recuam 44,8%
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Valor das exportações de carne suína mato-grossense
recuou 44,8% nos primeiros 7 meses de 2012 no compara-
tivo com igual período do ano passado. De janeiro a julho
deste ano, os embarques renderam US$ 14,1 milhões, con-
tra US$ 25,5 milhões registrados em 2011. Volume exporta-
do também teve queda de 26,5%, considerando a mesma ba-
se de comparação. Este ano, a quantia foi de 6,626 mil tone-
ladas (t), enquanto que em 2011 alcançou 9,054 mil (t). Da-
dos são da Secretaria de
Comércio Exterior (Se-
cex) e foram compilados
pela Associação Brasi-
leira da Indústria Produ-
tora e Exportadora de
Carne Suína (Abipecs).

Números não sur-
preendem frigoríficos
do setor no Estado, que recordam os problemas que desfa-
voreceram a suinocultura em 2011. Dentre eles câmbio
baixo, excesso de produto no mercado interno e a falta de
opções de destino para exportação, sobretudo após o em-
bargo russo. Essa instabilidade internacional e a oscilação
dos compradores, principalmente da Rússia, fizeram com
que o frigorífico Excelência mudasse a estratégia, focando
no mercado interno, explica o diretor, Valdomir Ottonelli.
Indústria, que abate de 1,2 mil a 1,3 mil cabeças dia, tem
reduzido o volume exportado à medida que amplia o volu-
me de carne processada. Em 2005, 6% do volume de aba-
te era industrializado. Em 2011 chegou a 32% e a meta até

o fim de 2012 é de 50%, o que em faturamento deverá ser
maior pelo valor agregado dos produtos embutidos. 

Reação - Exportações de carne suína dão sinais de
melhora no Estado se comparado julho de 2012 com o
mesmo mês do ano passado. Em volume, o crescimento foi
de 34,7%. Em julho de 2011 o embarque somou 795 qui-
los, enquanto que em julho de 2012 fechou em 1,071 mil
(t). Expansão no valor da comercialização foi de 18,6%,
saindo de US$ 1,963 milhão para US$ 2,330 milhões. 

Para o presidente
da Associação dos

Criadores de Suí-
nos de Mato Gros-
so (Acrismat),

Paulo Lucion, as
medidas do governo

influenciaram a recu-
peração do setor, mas
principalmente a aber-

tura da importação pela Argentina, além da redução na
produção de carne suína em todo Brasil, bem como a
expectativa da Rússia voltar a comprar. Técnicos da-
quele país estiveram no Estado há poucos dias inspecio-
nando uma unidade localizada em Rondonópolis. 

Como nova exigência, informaram que não reabrirão
o mercado caso os produtores utilizem ração com a subs-
tância ractopamina. “Não foi isso que fechou o mercado
russo, mas agora está sendo um entrave para liberação”,
afirma Lucion, ao explicar que a ractopamina é usada pa-
ra reduzir a gordura e aumentar a quantidade de músculo
por 28 dias antes do abate. (Colaborou Silvana Bazani)

Robson Fernandjes/AE

Expectativa é que mercado russo seja reaberto, após vistoria de técnicos em frigoríficos do Estado

GREVE

Fiscais agropecuários se reúnem
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Servidores do Superinten-
dência Regional do Ministério
da Agricultura (Mapa) em Mato
Grosso se reúnem hoje (14) pela
manhã para avaliar a posição da
categoria diante da decisão judi-
cial que determinou a retomada
de 100% das atividades de ins-
peção federal e vigilância agro-
pecuária em todo o país. Trinta e
sete fiscais agropecuários volta-
ram ao trabalho na sexta-feira
(10) e outros 43 servidores man-
têm 70% dos atendimentos co-
mo fiscalização de insumos
agrícolas (sementes, agrotóxicos
e fertilizantes) e sanidades ani-
mal e vegetal. 

Segundo o delegado do

Sindicato dos Fiscais Federais
Agropecuários (ANFFA Sindi-
cal), Nilo Silva do Nascimento,
em 4 dias de paralisação das ati-
vidades, cerca de 2 mil tonela-
das de carne acumularam para a
inspeção no Estado. Situação
que deve ser normalizadas em
uma semana. Servidores cobram
a realização de concurso públi-
co, reestruturação da carreira, e
ocupação de cargos de chefia
por técnicos do órgão.

Prolongamento da greve
era temida pela cadeia produti-
va, sobretudo por causa da ins-
peção da carne. Apesar de breve,
a paralisação afetou os custos do
frigorífico Excelência, que re-
duziu a produção destinada à
exportação para evitar perdas.
Conforme o diretor Valdomir

Ottonelli, o volume exportado
é pouco, mais o custo de arma-
zenagem, estocagem em câma-
ra fria e transporte é alto. Prin-
cipal comprador da unidade é
Hong Kong (China).

Retomada da inspeção e
certificação da carne exportada
e importada foi determinada
pelo Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) na última quinta-feira
(09). Até então, desde o dia 6
de agosto, quando começou a
greve, 20% dos serviços esta-
vam mantidos na unidade fede-
ral em Mato Grosso. Dentre
elas, a inspeção de carne para o
consumo interno e a apuração
de denúncias, como as relacio-
nadas à comercialização de se-
mentes irregulares e venda de
agrotóxicos fraudados.

LUCAS DO RIO VERDE 

Brasil Foods incrementa produção
SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Construção da fábrica de
salsichas da Brasil Foods (BRF)
em Lucas do Rio Verde foi finali-
zada e na semana passada entrou
em operação com uma produção
diária de 50 toneladas, com meta
de expandir para 130 toneladas
ao dia nos próximos 6 meses.
Matéria-prima utilizada inclui
carne suína e de frango. No em-
preendimento foram investidos
R$ 54 milhões e até 2015 há pre-
visão de destinar R$ 445 milhões
na expansão da fábrica.

Crescimento projetado in-
clui dobrar a produção de embu-
tidos, assim como o abate de suí-
nos, além de aumentar em 50% o
processamento de frangos. Na
unidade da BRF no município
são abatidos diariamente 5 mil
suínos, além de 300 mil frangos e
produzidas 200 toneladas de em-
butidos, incluindo mortadela, lin-
guiça, salsicha e bacon. 

Nova indústria demandou a
contratação direta de 200 pessoas.
Ao todo, 4,5 mil funcionários tra-
balham para a BRF em Lucas do
Rio Verde, oriundos inclusive de ou-
tras regiões do país. Conforme infor-
mado pela assessoria de imprensa da

empresa, a BRF possui 4 unidades in-
dustriais em Mato Grosso, além de
um centro de distribuição, localizados

nos municípios de Várzea Grande,
Campo Verde, Lucas do Rio Verde
e Nova Mutum. 

Para o secretário interino de
Desenvolvimento Econômico de
Lucas do Rio Verde, Edu Pascos-
ki, a capacidade produtiva de Ma-
to Grosso, especialmente de soja e
milho, foram decisivas na escolha
da empresa em se instalar no Esta-
do. “Mesmo com a dificuldade pa-
ra conseguir mão de obra existe
essa garantia da matéria-prima ne-
cessária à alimentação dos suínos
e frango”. Pascoski lembra que a
expansão do grupo favorece a ge-
ração de emprego, renda e arreca-
dação de impostos. “Beneficia não
só os municípios onde estão insta-
lados, mas todo Estado”. 

Na avaliação do presidente
da Associação dos Criadores de
Suínos de Mato Grosso (Acris-
mat), Paulo Lucion, seria bom
para os suinocultores se a indús-
tria adquirisse a matéria-prima
diretamente dos produtores.
“Mas eles trabalham apenas com
produtores integrados, que não
têm gastos com ração, instala-
ções, entre outros custos. São co-
mo prestadores de serviço para a

empresa”. Apenas em Lucas do Rio
Verde há aproximadamente 30 pro-
dutores integrados atendendo a BRF. 

Nova fábrica es tá produzindo
50 toneladas de salsichas/dia

CARNE SUÍNA 

Nos 7 primeiros meses de 
2012, vendas externas brasileiras 
somaram US$ 795,62 milhões

João Vieira


