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Confinamento de bovinos em Mato
Grosso neste ano deve totalizar 740,422 mil
animais, representando uma redução de
20,4% em comparação com o número apu-
rado no 1º levantamento de intenção, divul-
gado em abril pela Associação dos Criado-
res de Mato Grosso (Acrimat),
quando foi projetado o confinamen-
to de 929,942 mil bovinos no Esta-
do. Em comparação com os resulta-
dos apontados em diagnóstico se-
melhante concluído em julho de
2011, de um total 813,947 mil ani-
mais confinados, a redução no reba-
nho alcança 9% em 2012, sendo a
maior queda desde 2005 e superior
inclusive à retração registrada em
2010 (7,08%), conforme dados do
2º levantamento, divulgado nesta
terça-feira (14) pela Acrimat. Na-
quele ano, o rebanho confinado cor-
respondeu a 592,8 mil animais, con-
tra 638 mil em 2009. 

Apesar de o 1º levantamento
realizado há 3 meses indicar um
incremento de 19% no confina-
mento bovinos em Mato Grosso, o
encarecimento da ração animal e a
queda no preço da arroba do gado
influenciou muitos pecuaristas a
desistirem da engorda intensiva
dos animais. Além disso, o prolon-
gamento das chuvas até o mês de
junho garantiu pastagens melho-
res, possibilitando a engorda a
pasto, explica o superintendente
da Acrimat, Luciano Vacari. 

Na pesquisa realizada em ju-
lho em 7 regiões do Estado, apenas
a Oeste deve apresentar crescimen-

to, de 6,3%, no rebanho confinado, estimado
em 17,041 mil cabeças, comparativamente
com igual período de 2011, quando foram
159,905 mil/cabeças. Mas, em relação à son-
dagem concluída em abril, foi confirmada
retração de 19,5% na quantidade de animais
sob confinamento na região, que até então
correspondia a 211,160 mil cabeças. 

Responsável por coordenar o estudo, o

analista do Instituto Mato-Grossense de
Economia Agropecuária (Imea), Daniel La-
torraca, detalha que o crescimento no confi-
namento no Oeste do Estado é sustentado
por grandes indústrias frigoríficas, a exem-
plo da Brasil Foods (BRF) e Marfrig. “Elas
mantêm a engorda para abate próprio”. Para
Latorraca, como a região é responsável por
uma significativa produção de grãos, foi

possível aos confinadores garantir estoque
de milho e soja antes da valorização das
commodities. 

Maior redução no rebanho confinado
neste ano é apontada para a região Nordes-
te, tanto no comparativo com 2011 (-38,8%)
quanto em relação a abril de 2012 (-38,9%).
Intenção revelada pelos pecuaristas em ju-
lho é de confinar 90,426 mil bovinos, ante

os 147,790 mil anunciados em julho de
2011 e os 147,940 mil divulgados em abril.
Superintendente da Acrimat acrescenta mais
elemento contrário à decisão de confina-
mento dos produtores da região: a concen-
tração do abate bovino. “Foi a região que
mais sofreu com a morte de pastagens e is-
so indicava um crescimento no confinamen-
to, mas além do custo ter aumentado, os

preços (da arroba) reduziram e os
pecuaristas se perguntavam para
quem iriam vender”. De acordo com
a Acrimat, as 5 unidades frigoríficas
existentes na região pertencem ao
grupo JBS/Friboi. Zootecnista da
Estância Bahia, Reginaldo Meira
Fernandes, confirma que esses ele-
mentos influenciaram na redução de
30% do rebanho confinado em 2012
na propriedade localizada em Água
Boa. “No ano passado confinamos
36 mil animais e neste ano vamos
confinar 25,5 mil”.

Em Mato Grosso, cerca de 740,4 mil animais serão encaminhados ao sistema de engorda este ano

Confinamento é reduzido

Marcos Vergueiro/Secom/MT

Na pesquisa realizada pelo Imea no mês de julho em 7 regiões do Estado, apenas a Oeste deve apresentar crescimento em 2012, de 6,3%
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Com uma produção de
36,88 milhões de toneladas de
soja e milho colhidas neste ano e
a maior parte destinada à expor-
tação, Mato Grosso teria para re-
ceber do governo federal aproxi-
madamente R$ 2,5 bilhões em
compensação à desoneração dos
produtos agrícolas destinados ao
mercado internacional, garanti-
da pela Lei Kandir. Porém, até
agora foram repassados cerca de
R$ 300 milhões. Estimativa é do
presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato

Grosso (Famato), Rui Prado,
afirmando que a União não man-
tém os repasses atualizados.

Assunto tem sido incluído
no debate do Fórum das Entida-
des do Setor Produtivo do Cen-
tro-Oeste, que realizou reunião
nesta terça-feira (14) na sede do
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), em Cuiabá.
Outras pautas discutidas foram a
demarcação das terras indígenas e
aquisição de terras por estrangei-
ros. Após o encontro com repre-
sentantes das Federações da Agri-
cultura, Comércio e Indústria de
todos os estados do Centro-Oeste
e do Distrito Federal, ficou defi-

nido que o Fórum irá acionar par-
lamentares da bancada federal pa-
ra dialogar com o Executivo al-
guns projetos de leis e emendas
constitucionais relacionados aos
temas tratados. 

Para o presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso do Sul (Fama-
sul), Eduardo Riedel, os represen-
tantes da indústria, comércio e
agropecuária da região querem
garantias do governo para que se
mantenham competitivos. “A
pauta discutida é comum a todos
os estados”. Sobre a aplicabilida-
de da Lei Kandir no Mato Grosso
do Sul, Riedel explica que o exe-
cutivo estadual decidiu tributar
50% da produção agrícola desti-
nada ao mercado externo como
forma de compensar as falhas do
governo federal nos repasses
compensatórios.

Comentando as condições
de competitividade dos estados
do Centro-Oeste em relação às re-
giões Sul e Sudeste, o presidente
em exercício da Federação do
Comércio de Mato Grosso (Feco-
mércio), Hermes Martins, susten-
ta que há necessidade de equali-
zar os incentivos e isenções fis-
cais no país. Para isso, defende
que sejam concedidos por uma
maioria qualificada no Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz). “Tem empresas mato-
grossenses se transferindo para
outros estados por causa de in-
centivos maiores”.

Propostas - Fórum de-
fende ainda a transferência ao
Congresso Nacional da prerroga-
tiva de demarcar as terras indíge-
nas (PEC 2012) e a proporciona-
lidade do FCO entre os bancos.

João Vieira/Arquivo

Presidente da Famato afirma que União não atualizou valores
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Custo diário para engorda
bovina está 22,2% maior neste
mês, em comparação com o mes-
mo período do ano passado. Da-
dos apresentados no 2º Levanta-
mento de Intenção de Confina-
mento em Mato Grosso apresenta-
do pela Acrimat mostram que a
despesa diária da engorda corres-
ponde a R$ 5,28 por cabeça em
agosto, contra R$ 4,32 por cabeça
em igual mês de 2011. Pela mes-
ma base comparativa foi identifi-
cada redução de 7,2% no preço da
arroba do boi gordo. Enquanto em
agosto de 2011 a cotação chegava
a R$ 87,15, este mês mantém a
média de R$ 80,86. De janeiro a
julho deste ano a desvalorização
foi de 6%, que alcançaram os pa-
tamares de 2010. 

Analista do Imea, Daniel La-

torraca, observa que o principal
influenciador no aumento do cus-
to do confinamento foi a alimenta-
ção, que responde atualmente por
72,91% da despesa total diária. No
detalhamento dos custos, a ali-
mentação está 34% mais cara em
agosto deste ano (R$ 3,85/cabe-
ça/dia) em comparação com 2011
(R$ 2,86/cabeça/dia).

Informações divulgadas an-
teriormente pelo Imea mostraram
que o preço do farelo de soja au-
mentou 122% e do milho 32% en-
tre janeiro e agosto deste ano. No
início do ano, o farelo de soja es-
teve cotado em R$ 576 (tonelada)
e o milho em R$ 18,19 (saca).
Neste mês, alcançaram R$ 1,280
mil/t e R$ 24,04/saca, respectiva-
mente. Na composição do concen-
trado utilizado na nutrição do re-
banho, o milho responde por 58%
e a soja por 16%. 

Abate - Nesta entressafra a
disponibilidade de bovinos para o
abate deve diminuir por causa da
redução no número de animais
confinados, mas ainda assim a
oferta está garantida, diz o supe-
rintendente da Acrimat, Luciano
Vacari, acrescentando que até o fi-
nal do ano devem ser abatidas 5
milhões de cabeças. Portanto, não
há motivos para os preços se alte-
rarem no varejo, conclui.

“Nós estamos vendendo a
carne mais barata. Agora, o consu-
midor está comprando mais bara-
to?”. Para o economista especiali-
zado em agronegócio, Amado de
Oliveira, tanto a oferta quanto a de-
manda pela carne bovina permane-
cem estáveis e o cenário nacional é
de baixo crescimento econômico,
portanto uma elevação nos preços
seria prejudicial. “Se aumentar é
por oportunismo”. (SB). 

Preço do farelo de soja aumentou 122% e do milho subiu 32% entre janeiro e agosto deste ano
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Cabeças 
confinadas

Fonte: Acrimat

2005 117,9 mil

2006 180,7 mil

2007 426,5 mil

2008 543,6 mil

2009 638 mil

2010 592,8 mil

2011 813,9 mil

2012 (abril) 929,9 mil

2012 (julho) 740,4 mil

Custo diário aumenta 22%


