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Introdução

Em janeiro de 2008, o relatório “O Reino do Gado” identificava e caracterizava “uma nova 
fase na pecuarização da Amazônia”, destacando a falta de conhecimento sobre as dimensões 
e a dinâmica deste fenômeno, assim como a necessidade de iniciativas urgentes, informadas e 
consistentes na área das políticas públicas.

O diagnóstico não foi contestado e o relatório pautou o tema de forma que parece definitiva, 
e mais clara, na agenda do país. Por outro lado, suas recomendações não levaram ainda a alterar 
o comportamento dos principais atores envolvidos. Muitos iniciaram a discutir o tema, mas sem 
os devidos embasamento e consistência.

Amigos da Terra – Amazônia Brasileira considera necessário aprofundar a análise e contribuir 
com mais elementos para o debate. Como primeiro passo deste aprofundamento, A Hora da 
Conta traz uma leitura da atualidade sob o perfil econômico, considerado essencial na atual 
conjuntura, que apresenta riscos e oportunidades para influenciar a dinâmica da atividade, 
seja na Amazônia, seja, mais em geral, no Brasil. Para tanto, a entidade contratou os serviços 
de uma das empresas especializadas de consultoria do setor pecuário mais reconhecidas no 
mercado brasileiro, a Scot Consultoria, que respondeu a uma série de indagações utilizando 
dados primários e secundários, de acordo com a relevância, disponibilidade e necessidade. A 
Scot Consultoria trabalha, desde 1996, com levantamento e análise de informações de mercado 
direcionadas, principalmente, às cadeias produtivas da carne bovina e do leite.

Seguirão a este relatório outros produtos para complementar a análise e nortear o debate. 
Campanhas deverão aquecer e estimular a discussão sobre o tema. Empresas devem logo 
começar assumir políticas e práticas a partir do mercado. Melhor informação deverá fluir dentro 
da cadeia. Atores da sociedade que não dialogavam entre si deverão passar a fazer isso. Como 
sempre, iniciativas sérias e outras de mera imagem vão se misturar. Mas ninguém poderá mais 
esconder a necessidade de discutir as condições para a atividade que ocupa a a maior parcela da 
terra no país.

Chegou a hora de começar pagar a conta que sempre foi adiada, de abandonar o faz-de-conta 
fundiário e ambiental e, principalmente, de fazer as contas certas para garantir a produtividade 
e competitividade da atividade. Chegou mesmo a hora da conta.
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2 Destaques

2.1 A consolidação da Amazônia como grande produtora de carne para os mercados 
doméstico e externo é um fenômeno dos últimos 4-5 anos, que alterou o quadro anterior e 
foi protagonizado pelo grande aumento da capacidade industrial instalada na região. O 
processo está ainda em evolução e é influenciado pelas atitudes dos grandes grupos frigoríficos 
brasileiros, hoje globalizados e protagonistas pelo processamento de mais da metade da carne 
bovina produzida no mundo. A consolidação foi financiada quase completamente com recursos 
públicos e subsidiados, tanto no segmento produtivo quanto naquele industrial.

2.2 O setor da carne é afetado seriamente pela crise, mas não de forma sistêmica e sim pontual. 
Mesmo assim, se negociam pacotes de socorro aos frigoríficos. Desta vez, é necessário um 
debate público transparente, considerando os interesses difusos, para definir os condicionantes 
para novos subsídios públicos. Trata-se de um compromisso que o Brasil assumiu também no 
recente G-20, ao afirmar que os pacotes de estímulo à economia devem apoiar a transição para 
tecnologias sustentáveis e de baixo teor de carbono.

2.3 Após cinco anos de crescimento sem precedentes, o rebanho bovino da Amazônia 
diminuiu, nos últimos dois anos, e ainda em medida mais expressiva do que a média nacional. 
O abate de fêmeas, que afeta de forma direta a pecuária amazônica – com forte dependência 
da cria – e o aumento súbito da capacidade industrial são identificados como principais causas. 
Não se trata portanto de uma tendência e sim de uma fase conjuntural.

2.4 Em 2008, as operações diretas com empresas no setor de beneficiamento da carne por 
parte do BNDES, que atingiram o valor sem precedentes de R$6 bilhões, foram equivalentes 
a todo o resto dos investimentos na área industrial do banco, desde o setor automotivo até as 
usinas de etanol. Os grandes grupos frigoríficos Bertin, JBS Friboi, Independência e Marfrig 
foram protagonistas das quatro maiores operações da área industrial do banco no ano passado. 
O BNDES representa o principal financiador do setor em todos seus segmentos, mas precisa ser 
destacado também o papel do Banco da Amazônia. Entre os privados, destaca-se o Bradesco. 

2.5 Menos de 6% de todo o financiamento para a atividade pecuária na Amazônia é 
destinado à implantação e reforma da pastagem, enquanto 75% visam aquisição e custeio 
de animais. Também, apesar de planos governamentais e de um discurso amplamente 
difundido entre tomadores de decisão, continua inexistente o apoio para atividades de 
recuperação de terras degradadas ou abandonadas.
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2.6 Os grandes grupos frigoríficos, que não atuavam na região até 2005, possuem hoje 61% das indústrias com 
SIF da região. Eles atuam com participação semelhante tanto nas áreas mais consolidadas quanto naquelas de 
fronteira aberta: por exemplo, possuem 62% das unidades industriais existentes nos municípios classificados 
pelo governo como campeões do desmatamento.

2.7 Os maiores compradores de carne in natura dos Estados da Amazônia Legal em 2008 foram, na ordem, 
Rússia, Venezuela, Irã, Argélia, Egito e Líbia, todos países que são grandes produtores de petróleo e gás e 
aumentaram suas importações de alimentos. A Venezuela lidera também na importação do gado em pé, seguida 
pelo Líbano. Já no couro, as exportações amazônicas são dominadas por China e Itália.

2.8 Entre os condicionantes econômicos que afetam a viabilidade de produção pecuária nas principais regiões 
produtoras da Amazônia, o preço da terra titulada, considerando a área utilizável para pastagem, deixa de ser 
competitivo como antes em relação às regiões produtoras do sudeste do Brasil. Um dos principais fatores para a 
viabilidade e expansão da atividade tem sido portanto, até hoje, a impunidade quanto à ocupação da terra pública 
e/ou as normas ambientais. Além da legalidade, a principal condição para a consolidação da atividade na região 
e sua competitividade futura é, neste quadro, representada pelo desafio de atingir um padrão de produtividade 
bastante superior ao atual. Este é possível, e implica numa intensificação com qualidade superior de rebanho, da 
alimentação e do manejo, sem necessidade de expandir a área. Há perspectivas para competitividade inclusive 
frente as demais regiões do país. Mas para isso, requer uma reorientação drástica das políticas vigentes, tanto nos 
aspectos do crédito quanto naqueles da indústria.

2.9 São necessários investimentos expressivos, direcionados e consistentes para a recuperação e a reforma de 
pastagens, a intensificação do manejo, sistemas tecnológicos avançados, integrados e mais intensivos em capital 
humano, assim como para o amortecimento progressivo dos expressivos passivos legais. O financiamento para 
tais atividades pode ser mobilizado no lugar dos atuais subsídios genéricos para a expansão da pecuária.

2.10 Estudos da Embrapa indicam que estes sistemas têm potencial para viabilizar a criação de um rebanho 
bovino de 100 milhões de cabeças em 40 milhões de hectares de pastagens. Isto representaria um aumento de 
42% em relação ao rebanho bovino de 2007 (70,2 milhões de cabeças), com uma redução de 35% em relação à 
área de pastagens existente em 2006 (61,6 milhões de hectares, sendo parte em áreas do Bioma Cerrado). 

2.11 A conjuntura econômica, com seus impactos na reestruturação e concentração do setor de beneficiamento 
industrial da carne, assim como a demanda por socorro a diferentes elos da cadeia, oferece uma grande oportunidade 
para negociar e definir imediatamente um plano de pelo menos cinco anos para reorientar, consolidar, tornar 
competitiva e sustentável a cadeia da pecuária na Amazônia, no quadro de um movimento mais amplo na mesma 
direção no mercado nacional e nos mercados externos, expressivamente influenciados pelo capital brasileiro. 
Este relatório apresenta recomendações concretas para este plano.
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3 Conjuntura

Uma crise de demanda, por conta de quedas de consumo em determinados países importadores. 
Uma crise de crédito, por conta da alta dependência do setor do capital de giro e adiantamentos 
de câmbio, que se contraem frente ao aperto no crédito. Uma crise de gestão, em determinadas 
empresas que não souberam aproveitar o momento favorável anterior para ajustes necessários. 
Uma crise de expansão excessiva da capacidade industrial, em outros casos. Uma crise por falta de 
gado para abate, em determinados locais. Uma crise devida à rapidez do processo de concentração 
da indústria realizado com recursos públicos, para os pequenos frigoríficos. Uma crise que tem 
a ver com as novas operações no exterior para alguns grandes grupos que se globalizaram, mais 
que no Brasil.

Há inúmeras perspectivas diferentes sobre como e porque a conjuntura econômica 
internacional afeta o setor da indústria da carne no Brasil, mas um consenso: não se trata de 
uma crise sistêmica ou estrutural e sim de uma série de problemas pontuais. Mesmo assim, se 
cogitam linhas emergenciais de um R$ 1 bilhão no BNDES para fluxo de caixa, empréstimos 
para estocagem, crédito especial para comercialização, repasse das carteiras de recebíveis como 
garantia para operações novas, suspensão de PIS e COFINS e diversos pacotes que fazem 
perceber a muitos a oportunidade de um trem a não perder.

A pressão não demorou a surtir seus efeitos, com editoriais induzidos na grande imprensa, 
audiências públicas no Congresso, criação de um clima emergencial, como sempre em nome 
de algum pequeno mais ou menos carente, no caso os produtores objeto de parcial calote em 
alguns locais nos quais unidades de frigoríficos suspenderam o abate.

Se no ano passado foram renegociados R$ 75 bilhões de dívida rural sem suficiente 
transparência para preservar o interesse público frente a condições que acabam agravando 
a restrição do crédito num momento como este, parece razoável e oportuno que o eventual 
socorro aos frigoríficos seja negociado de forma clara e com a participação da sociedade, em 
particular dos representantes dos interesses difusos. Para a cadeia da pecuária, cronicamente 
desorganizada e em conflito, pode ser uma oportunidade: trata-se de estabelecer um pacto de 
confiança com o país para financiar de forma qualitativa, e não mais genérica, sua passagem 
para outro padrão de produtividade e a progressiva superação de um enorme passivo legal. 
Ambas parecem condições necessárias para sua inserção bem sucedida nos mercados globais.

O Presidente da República, na reunião do G-20 em Londres de 2 de abril de 2009, comprometeu-
se a “fazer o melhor uso possível do investimento financiado pelos programas de estímulo fiscal 
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4
para a meta de construir uma recuperação resiliente, sustentável e verde. Faremos a transição 
para tecnologias e infraestrutura limpas, inovativa, recurso-eficiente e de baixa intensidade de 
carbono”. Este relatório analisa os aspectos econômicos da cadeia da pecuária na Amazônia e 
conclui que o compromisso do G-20 à negociação em andamento sobre este tema seria uma 
excelente oportunidade para afirmar uma liderança brasileira no âmbito global, numa área na 
qual as empresas brasileiras se tornaram recentemente líderes mundiais.

Evolução 

4.1 Evolução e qualidade na pastagem

Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE (resultados preliminares), em 2006 algo em torno de 
29,25% das terras brasileiras, 249,03 milhões de hectares, eram ocupados pela atividade agrossilvipastoril 
(Figura 1; Tabela 1). Desses, cerca de 172,33 milhões, ou 70% do total, eram pastagens. Contrariamente 
à tendência nacional, que registra uma redução absoluta de 3,83% na área de pastagem em relação 
a 1985, na Amazônia Legal as pastagens estão em expansão. De 1985 para 2006, o aumento foi de 
44,18%, o que evidencia quanto os investimentos em pecuária migraram para a região.

Figura 1. Evolução das áreas de pastagem na Amazônia Legal, 1970-2006.

Fonte: IBGE / Scot Consultoria
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Quase 15% da área da Amazônia Legal (74,87 milhões de hectares) já foi incorporada à atividade agropecuária. 
Desses, 82,28% (61,60 milhões de hectares) são pastagens. Entre 1975 e 1996, a participação das áreas de pastagens 
nativas na área total de pastagens diminuiu de 85% para 36% do total. No mesmo período, a participação das 
pastagens cultivadas na área total com este uso da terra na região passou de 15% para 64%.

Tabela 1. Evolução da área de pastagem - Brasil e Estados da Amazônia Legal, ha.
 
Estados 1975 1980 1985 1996 2006*
Acre 124.100 264.200 326.030 614.210 1.032.430
Amapá 350.020 194.030 478.890 244.980 432.030
Amazonas 192.380 396.200 476.130 528.910 1.836.530
Rondônia 224.570 752.840 1.100.880 2.922.070 5.064.260
Roraima 1.353.170 1.601.780 1.247.210 1.542.570 806.560
Tocantins - - 10.650.900 11.078.150 10.290.860
Pará 3.037.190 4.513.420 6.596.390 7.455.730 13.167.860
Maranhão 3.808.830 4.849.110 5.446.560 5.310.550 6.162.690
Mato Grosso 11.243.470 14.779.700 16.404.370 21.452.060 22.809.020

Amazônia Legal 20.333.730 27.351.280 42.727.360 51.149.230 61.602.240
Brasil 165.652.250 174.499.640 179.188.430 177.700.470 172.333.070

Fonte: IBGE / Scot Consultoria * Resultados preliminares do censo

Em geral, as espécies cultivadas na Amazônia Legal são exóticas dos gêneros Brachiaria (B. brizantha cv. 
Marandú e Xaraés, B. decumbens e B. humidicola) e Panicum (P. maximum cv. Mombaça e Tanzânia), com 
maior produção de matéria-seca, disponibilidade de forragem e melhor valor nutritivo, fato que lhes conferem 
maior capacidade de suporte em termos de unidade animal (UA) por hectare.

A taxa de lotação pode variar entre 0,6 e 2,0 UA/hectare, de acordo com nível de tecnificação adotado pelos 
pecuaristas, condições de fertilidade do solo, do uso anterior e do manejo do pasto, além da proveniência 
genética e do manejo do próprio gado. Estados como o Acre, Rondônia e o Mato Grosso possuem um nível 
tecnológico superior à média nacional.

Tabela 2. Taxas de lotação média na Amazônia Legal em 2007

Estados Taxa de lotação UA/ha
Acre 1,2
Amapá 0,8
Amazonas 1,0
Rondônia 1,2
Roraima 0,6
Tocantins 1,0
Pará 1,0
Maranhão 0,8
Mato Grosso 1,2
Amazônia Legal 1,08

Fonte: Scot Consultoria

A taxa de lotação média da Amazônia Legal de 1,08 UA (unidade animal de peso vivo 450 kg) por hectare foi 
calculada como a média ponderada das taxas de lotação dos estados, com base no tamanho relativo do rebanho 
de cada estado pela Scot Consultoria (Tabela 2). A média obtida por VALENTIM e ANDRADE (2009), é 
inferior (0,91 UA/ha), o que indica uma produtividade ainda mais baixa.  
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É preciso considerar que em áreas novas, recém-desmatadas, a fertilidade natural ainda presente permite que 
se aloquem mais animais por unidade de área. Entretanto, alguns agentes entrevistados apontam para o fato de 
que em determinadas áreas da região as pastagens se encontram em avançado estágio de degradação. DIAS-
FILHO e ANDRADE (2006) estimaram que 61,5% das áreas de pastagens cultivadas na Amazônia Ocidental 
apresentavam algum grau de degradação. As taxas de lotação, portanto, estão fadadas a cair caso não sejam 
realizados trabalhos de recuperação. Rondônia é um estado onde o problema é evidente. 

Os custos de recuperação ou de intensificação de áreas de pastagem podem ser altos em comparação ao 
desmatamento de novas áreas, especialmente quando esta for feita em parceria com carvoeiros ou madeireiros, 
o que gera uma renda adicional que cobre os custos da conversão. 

Outro elemento que contribui para tornar comparativamente cara a recuperação e a intensificação é a impunidade 
na apropriação de terras públicas e até mesmo o fato que tal apropriação também traz uma renda associada, 
por conta da especulação fundiária. Neste contexto de impunidade, uma política de estímulo à recuperação da 
produtividade de pastos terá pouca resposta prática.  

Por outro lado, o uso de tecnologia vem aumentando na região. Apesar de ainda haver falta de planejamento e 
de apoio, a incorporação de técnicas de criação mais avançadas, por alguns pecuaristas, é notável. Em pesquisa 
realizada com 85 produtores pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em 2005, 16% 
dos entrevistados informaram ter aumentado a produtividade por meio da rotação de pastos, 21% por meio do 
cruzamento industrial e 27% através da inseminação artificial (BARRETO et al., 2008).

No entanto, as informações e tecnologias necessárias não são acessíveis a todos os produtores e, quando 
acessíveis, a maioria deles não tem capital suficiente para seu emprego. Muitos ainda trabalham com baixa 
tecnologia, com impactos negativos em termos socioeconômicos e ambientais. O aumento da produtividade 
das pastagens é o grande desafio da pecuária amazônica e pode contribuir de forma importante para reverter a 
tendência do crescente desmatamento. 

VALENTIM e ANDRADE (2005) relatam a existência de sistemas intensivos de produção de pecuária bovina 
de corte e de leite que consistem na adoção das seguintes tecnologias: 

a) recuperação de pastagens com uso de corretivos (calcário), fertilizantes e espécies de gramíneas e leguminosas 
forrageiras adaptadas às diferentes condições ambientais existentes nas áreas desmatadas da Região; 

b) uso de cercas eletrificadas e manejo do rebanho sob lotação rotacionada, propiciando o aproveitamento 
de até 70% da forragem produzida no pasto; 

c) melhoramento genético do rebanho por meio da inseminação artificial, fertilização in vitro e transferência 
de embriões; 

d) manejo sanitário e nutricional adequado do rebanho; e, 
e) arborização das pastagens em até 30%, propiciando conforto térmico e aumentando a produtividade de 

carne e leite, além de possibilitar ganhos econômicos e ambientais com as espécies arbóreas. 

Os investimentos necessários montam a R$ 100 a R$ 400 por ha para pastos produtivos ou levemente 
degradados, ou de R$ 500 a R$ 1.000/ha para pastos moderado ou severamente degradados (ANDRADE e 
VALENTIM, 2009; VALENTIM, 2009). Estes sistemas têm potencial para viabilizar a criação de um rebanho 
bovino de 100 milhões de cabeças em 40 milhões de hectares de pastagens (VALENTIM e ANDRADE, 
2009). Isto representaria um aumento de 43% em relação ao rebanho bovino da Amazônia Legal de 2007 (70,2 
milhões de cabeças), com uma redução de 35% em relação à área de pastagens existente em 2006 (61,6 milhões 

4. Evolução
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de hectares, sendo parte em áreas do bioma Cerrados). Com o uso adequado de tecnologias e insumos, em 
sistemas de produção intensivos e integrados, seria possível elevar a taxa de lotação (TL) das pastagens em 175%, 
passando da média atual de aproximadamente 1,0 UA/ha para 2,5 UA/ha. 

Aumento do preço da pastagem na Amazônia

A valorização das terras no sul e sudeste do Brasil contribuiu para deslocar a pastagem rumo ao Norte, mas 
hoje pode se observar um processo de aumento dos preços da pastagem nas principais regiões de pecuária da 
Amazônia, reduzindo a vantagem da migração, em relação aos anos recentes. Na Tabela 3 estão apresentados 
valores de terras para pastagem na Amazônia Legal e em alguns Estados do Centro-Sul do Brasil. 

Tabela 3. Preços médios, em 2008, de terras para pastagem em alguns 
Estados da Amazônia Legal e do Centro-Sul (R$/ha).

Localidade Preço por ha *
Amazonas 300,00
Acre 2.000,00
Amapá 2.300,00
Tocantins 1.800,00
Roraima 600,00
Rondônia 1.500,00
Mato Grosso (Primavera do Leste) 5.200,00
Pará (Sul) 3.420,00
Goiás 3.258,33
Paraná 6.518,75
Minas Gerais 6.514,06
Rio Grande do Sul 6.612,50
Araçatuba (SP) 9.727,96
Barretos (SP) 14.703,86
Bauru (SP) 7.570,84
Marília (SP) 6.508,26
Pres. Prudente (SP) 2.892,56

Fonte: IEA / IMEA / Scot Consultoria
*Valor médio aplicável a uma propriedade inteira.

As áreas nobres do Sul do Pará, já começam a apresentar valores próximos ou até superiores ao Pontal de 
Paranapanema em São Paulo e partes de Goiás. Isso se deve à significativa valorização das terras para pastagem 
na região amazônica graças, justamente, à expansão da pecuária. 

4.2 Evolução do rebanho na Amazônia Legal

No período de 10 anos (1997 a 2007), o rebanho bovino dos Estados que compõem a Amazônia Legal 
cresceu 77,4%, frente ao crescimento de 23,7% do rebanho brasileiro (Figura 2). Estados como Pará, Rondônia 
e Acre tiveram crescimentos superiores a 100% em 10 anos. Entre dezembro de 2003 e dezembro de 2006 
aproximadamente 96% (cerca de 10 milhões de cabeças) do crescimento do rebanho bovino brasileiro teve 
origem nos Estados que compõem a Amazônia Legal (SMERALDI e MAY, 2008). 

O rápido avanço das campanhas de vacinação contra febre aftosa (Figura 3) pode ter permitido que fossem 
incluídos nas estatísticas animais que já existiam, mas que não eram contabilizados. Outro fator foi a atualização 
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dos ativos é o aumento da comercialização com nota fiscal foi estimulada pelas normas de desapropriação para 
fins de reforma agrária, que tornam mais vulnerável quem não demonstrar a comercialização.

Figura 2.  Evolução do rebanho bovino em 10 anos (1997 a 2007) 
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Fonte: IBGE/PPM.

Figura 3. Evolução geográfica do processo de implantação 
de zona livre de febre aftosa no Brasil 

Fonte: MAPA/PNEFA.

Declínio recente do tamanho do rebanho

O rebanho bovino nos estados que fazem parte da Amazônia Legal atingiu aproximadamente 70 milhões de 
cabeças em 2007 (IBGE/PPM, 2007), o que implica uma redução de 4,9% (quase 3,6 milhões de cabeças) em 
relação a 2006. No mesmo ano, o rebanho brasileiro perdeu aproximadamente 6,1 milhões de cabeças: apesar do 
fato que a Amazônia Legal tivesse 36% do rebanho total, ela foi responsável por 58% da queda (Tabela 4). 

4. Evolução
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Tabela 4. Rebanho bovino da Amazônia Legal, 2003-2007.
 

Região 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 195.551.576 204.512.737 207.156.696 205.886.244 199.752.014

Acre 1.874.804 2.062.690 2.313.185 2.452.915 2.315.798

Amapá 81.674 82.243 96.599 109.081 103.170

Amazonas 1.121.009 1.156.723 1.197.171 1.243.358 1.208.652

Maranhão 5.514.167 5.928.131 6.448.948 6.613.270 6.609.438

Mato Grosso 24.613.718 25.918.998 26.651.500 26.064.332 25.683.031

Pará 13.376.606 17.430.496 18.063.669 17.501.678 15.353.989

Rondônia 9.392.354 10.671.440 11.349.452 11.484.162 11.007.613

Roraima 423.400 459.000 507.000 508.600 481.100

Tocantins 7.659.743 7.924.546 7.961.926 7.760.590 7.395.450

Estados da Amazônia Legal 64.057.475 71.634.267 74.589.450 73.737.986 70.158.241

Participação dos Estados da AM Legal 
no rebanho brasileiro 32,8% 35,0% 36,0% 35,8% 35,1%

Fonte: IBGE-PPM, vários anos.

 
Duas diferenças da região amazônica em relação ao resto do país podem ter participado com esta queda:

1. Ela é caracterizada pela forte presença da atividade de cria, justamente aquela que sente maior impacto do 
descarte de matrizes (o efeito é direto), que intensificou-se durante o período de 2003-2006 estimulado 
por forte aumento de preços;

2. O rápido aumento da capacidade industrial instalada, por meio da ampliação ou de novos frigoríficos, 
intensificou o abate.

Outra característica peculiar da região amazônica é o tamanho da unidade produtiva individual, muito superior 
ao do resto do país, tanto no segmento do latifundio quanto naquele da pequena propriedade. A Amazônia Legal, 
de acordo com o censo de 2006, possui 399.415 estabelecimentos rurais dedicados à exploração da bovinocultura 
de corte, o que representa 15,07% dos estabelecimentos pecuários do Brasil. Contudo, a região é responsável por 
aproximadamente 36% do rebanho e dos abates do país.

Na Amazônia os rebanhos são constituídos principalmente por gado bovino, com uma menor lotação efetiva 
de asininos, muares, bubalinos, caprinos e ovinos. Segundo dados do IBGE de 2007, o número de cabeças destas 
demais espécies animais representa apenas 5,65% do total do efetivo da pecuária na Amazônia. Se considerarmos 
os rebanhos por unidade animal (UA) esta proporção cai para 3,80% (Tabela 5).

Tabela 5. Rebanho efetivo por espécie na Amazônia Legal em 2007

Espécies Número de cabeças % Fator de conversão UA %
Eqüinos 1.139.290 1,55% 0,92 1.048.147 1,45%
Bubalinos 797.790 1,09% 1,15 917.459 1,27%
Asininos 136.335 0,19% 0,92 125.428 0,17%
Muares 355.849 0,48% 0,92 327.381 0,45%
Caprinos 393.736 0,54% 0,22 86.622 0,12%
Ovinos 1.109.434 1,51% 0,22 244.075 0,34%
Bovinos 69.574.964 94,65% 1,00 69.574.964 96,20%
Total 73.507.398 100,00% 72.324.076 100,00%

Fonte: Pesquisa pecuária municipal IBGE (2007)
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Concentração do rebanho

O Oeste do Tocantins, além do Sul e Sudeste do Pará, Sudeste de Rondônia e Mato Grosso são as regiões de 
maior concentração do rebanho bovino nos microregiões da Amazônia Legal (Figura 4). As concentrações do 
rebanho nos estados da região são retratados no Anexo 2 (figuras A.1 a A.9) em dois momentos, em 1997 e 2007, 
evidenciando mudanças nestas concentrações ao longo desta ultima década. Tais mudanças refletem sobretudo, 
a continua migração do atividade com a degradação dos pastos, e a expansão do desmatamento.  

Figura 4. Concentração do rebanho bovino na Amazônia Legal

Fonte: IBGE/PPM, 2007. 

A porção central da Amazônia Legal pode ser considerada a principal área produtora de bovinos do país, em 
articulação com a indústria instalada.

Os fatores que viabilizaram o forte crescimento da pecuária nesta região foram, principalmente, a facilidade 
de ocupação de terras públicas, menor competição com a agricultura, boas condições climáticas, a impunidade 
ambiental, fundiária e trabalhista e, mais recentemente, o aumento das indústrias frigoríficas na região.

Por outro lado, aproximadamente metade do território amazônico não guarda a pecuária como atividade 
econômica de alguma expressão: nestas regiões – que incluem o centro-oeste do Acre, Roraima, Amapá, quase 
todo o Amazonas e o norte do Pará - o rebanho visa meramente o abastecimento local ou a subsistência.

Quadro comparativo dos índices zootécnicos

Conforme evidenciado pelo relatório O Reino do Gado, coexistem hoje na Amazônia Legal padrões de 
produtividade extremamente diferentes, conforme o perfil dos pecuaristas e a microrregião em questão. Para 
retratar estas variações, o estudo detalhou uma série dos principais índices zöotécnicos utilizados na agroindústria 
para caracterizar o potencial produtivo e saúde do rebanho, incluindo taxas de mortalidade até a desmama e 

4. Evolução
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de adultos, natalidade, idade ao primeiro parto, etc. Resuma-se a seguir os resultados nos estados da Amazônia 
Legal, em comparação com os padrões encontrados no Brasil como um todo.

A taxa média nacional de mortalidade de bovinos jovens (até a desmama) está em torno de 6,57%. Em alguns 
Estados da Amazônia Legal, como Amapá e Amazonas, esses índices chegam a 8% e 7%, respectivamente. 
Contudo, no Mato Grosso e em Rondônia, estados mais desenvolvidos em termos de pecuária, as taxas médias 
de mortalidade estão em 2,5% (ver Figura 5).

Figura 5. Taxa de mortalidade até a desmama - Brasil x Amazônia Legal
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Fonte: Scot Consultoria 

Para a mortalidade de animais erados (adultos), as menores taxas são encontradas no Mato Grosso (1%) e no 
Acre (1,5%). Os dois Estados têm índices melhores que a média brasileira, que é de 2%, a taxa exibida por Pará 
e Rondônia (Figura 6).

Figura 6. Taxa de mortalidade adulta - Brasil x Estados da Amazônia Legal
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Fonte: Scot Consultoria 

No Brasil, a taxa de natalidade média está na casa dos 67%. No entanto, os estados do Mato Grosso, Rondônia, 
Acre, Maranhão e Pará conseguem atingir taxas de natalidade acima de 70%. Os estados de Amapá, Amazonas 
e Roraima estão abaixo do índice nacional (Figura 7).
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Figura 7. Taxa de natalidade - Brasil x Estados da Amazônia Legal
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Fonte: Scot Consultoria 

Quatro estados - Acre, Maranhão, Mato Grosso e Pará - apresentam idade média ao primeiro parto de 36 
meses, índice melhor da media nacional, que gira em torno de três anos e quatro meses (Figura 8). 

Figura 8. Idade do primeiro parto - Brasil x Estados da Amazônia Legal
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Fonte: Scot Consultoria 

A idade de abate da maioria dos animais terminados na Amazônia Legal está entre 40 e 48 meses. Mato 
Grosso abate seus animais mais cedo (Figura 9). 
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Figura 9. Idade do abate - Brasil x Estados da Amazônia Legal
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Fonte: Scot Consultoria 

A estimativa da taxa de desfrute se baseia nos dados oficiais de rebanho (IBGE) e nas estimativas de abate 
apresentadas na próxima seção. O bom desempenho do Mato Grosso, que possui o maior rebanho e o maior 
abate do país, fez com que a taxa de desfrute média da região da Amazônia Legal ficasse ligeiramente superior 
à média nacional (Tabela 6).

Tabela 6. Taxas de desfrute na Amazônia Legal em 2007

Estados Taxa de desfrute
Acre 21,44
Amapá 16,79
Amazonas 11,66
Rondônia 20,38
Roraima 16,64
Tocantins 21,87
Pará 24,20
Maranhão 18,62
Mato Grosso 28,66
Amazônia Legal 24,59
Brasil 23,26

Fonte: Scot Consultoria. 

Obs: A taxa de desfrute é obtida da seguinte forma:

Estoque Final – Estoque Inicial – (Compras – Vendas)
------------------------------------------------------------------------  = Taxa de desfrute
                                Estoque inicial

4.3  Evolução no abate e na indústria frigorífica

Os estados que mais abatem bovinos são os mesmos que possuem os maiores rebanhos, ou seja Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e Tocantins. O abate do Mato Grosso é o maior entre os estados que compõem a Amazônia Legal, sendo também 
o maior do Brasil. Juntos, Mato Grosso e Pará realizam um quarto do abate brasileiro, isto é 10,3 milhões de cabeças em 
2008. Se acrescentarmos Rondônia e Tocantins, os quatro estados realizam um terço do abate brasileiro (Tabela 7).
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Tabela 7. Abates por Estado, participação nacional e na Amazônia Legal, 2008

 

Estado Abates - 2008
(cabeças)

Participação 
nos abates da 

Amazônia Legal

Participação no 
abate brasileiro

Mato Grosso (MT) 6.825.857 43,43% 15,80%
Pará (PA) 3.468.805 22,07% 8,03%

Tocantins (TO) 1.497.800 9,53% 3,47%

Rondônia (RO) 2.095.449 13,33% 4,85%

Maranhão (MA) 1.143.082 7,27% 2,65%

Acre (AC) 464.726 2,96% 1,08%

Amazonas (AM) 130.156 0,83% 0,30%

Roraima (RR) 73.721 0,47% 0,17%
Amapá (AP)* 15.990 0,10% 0,04%

Total Amazônia Legal 15.715.585 - 36,38%

Total Brasil 43.205.864 - -

Fonte: Scot Consultoria (estimativas que incluem abate formal e informal).
* As estimativas de abate informal dependem de informações referentes à produção de couros, que permitem 
estimar aproximadamente a o número de animais processados por frigoríficos que não emitem nota fiscal. Existem 
inconsistências nos dados primários associados com as informações do Amapá. 

O Mato Grosso partiu de 2,5 milhões de cabeças abatidas em 1998 para chegar aos 6,8 milhões registrados 
em 2008, um aumento de 171% (Tabela 8). O rebanho do Estado também teve um crescimento expressivo em 
10 anos (57,2%), mas bem abaixo do observado para os abates. Houve, portanto, melhoria da taxa de desfrute, 
assim como nos demais estados da região.

Além do crescimento dos rebanhos e da melhoria da taxa de desfrute, é preciso considerar a influência da 
chegada dos grandes grupos frigoríficos à Amazônia Legal, principalmente a partir de 2003. Uma boa oferta de 
gado, aliada à sanidade, atraiu as indústrias frigoríficas para a região. A chegada dos frigoríficos gera, por fim, 
estímulos ao abate, permitindo que fazendas de cria passem a trabalhar com recria-engorda. É quando os abates 
e a produção de carne aumentam. No mesmo período, houve também diminuição na informalidade dos abates, 
sem nota fiscal (Figura 10).

Estados como Pará, Tocantins e Mato Grosso ainda têm uma taxa de abate informal de aproximadamente 
40%, apesar de ter reduzido expressivamente esta parcela em relação aos mais de 50% no início da década. 
Já em Rondônia os abates informais caíram de 54% em 2000 para algo em torno de 17% em 2008. Com a 
chegada dos grandes grupos frigoríficos ao estado (seja através da construção de novas plantas ou aquisição de 
unidades de abate já existentes), a participação dos abates informais no total de bovinos abatidos no Estado caiu 
significativamente. O grupo Bertin, por exemplo, comprou unidades já existentes em Rondônia, assim como 
ocorreu no Pará e Mato Grosso. Outros grupos, como o JBS Friboi, construíram plantas novas. 

4. Evolução
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Tabela 8. Abates por Estado da Amazônia Legal (cabeças): 1998-2008

Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rondônia 873.869 759.532 869.552 1.038.975 1.302.619 1.582.614
Acre 134.719 140.398 170.557 259.627 327.429 327.146

Amazonas 128.801 136.764 151.273 165.369 177.079 198.092

Roraima 59.504 70.038 75.869 73.825 73.691 65.867

Pará 1.377.232 1.792.956 2.255.850 2.215.996 2.568.897 2.704.313

Amapá* 11.855 12.702 14.854 16.690 16.598 14.429

Tocantins 558.140 772.052 876.806 808.384 962.729 1.030.102

Maranhão 527.529 542.719 596.880 667.472 816.911 1.015.099
Mato Grosso 2.521.309 3.518.094 3.681.465 3.802.721 4.726.502 5.275.372

Brasil 28.824.320 29.659.271 31.398.261 32.580.406 34.962.794 37.953.484

Estado 2004 2005 2006 2007 2008 Evolução 10 anos

Rondônia 1.888.048 2.128.485 2.277.482 2.243.433 2.095.449 139,79%

Acre 361.789 405.330 504.048 496.513 464.726 244,96%

Amazonas 171.106 159.858 142.627 140.495 130.156 1,05%

Roraima 72.119 80.458 81.262 80.048 73.721 23,89%

Pará 3.567.824 3.734.402 3.771.749 3.715.362 3.468.805 151,87%

Amapá* 14.675 17.409 17.583 17.320 15.990 34,88%

Tocantins 1.251.488 1.481.694 1.641.761 1.617.216 1.497.800 168,36%

Maranhão 1.031.351 1.034.156 1.249.658 1.230.975 1.143.082 116,69%

Mato Grosso 6.466.339 6.662.384 7.483.274 7.360.230 6.825.857 170,73%

Brasil 43.166.357 44.855.950 47.253.420 46.457.919 43.205.864 49,89%

Fonte: Scot Consultoria (as estimativas incluem abate formal e informal).
* As estimativas de abate do Amapá têm que ser analisadas com cautela. Existem inconsistências nos dados 
primários utilizados para calculá-las. Seria necessário um estudo específico sobre o Amapá para eliminar 
essas inconsistências.

Figura 10. Participação dos abates informais em Estados da Amazônia Legal e no Brasil
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Fonte: Scot Consultoria. Estimativas confecionadas com base em abates formais (IBGE) e a produção de 
couros, cujas estatísticas são registradas na SECEX, por serem 80% exportados.

Abriu-se assim uma fase totalmente nova na atividade pecuária regional: por um lado, por conta do aumento 
e maior abrangência territorial da capacidade industrial instalada e, por outro, da natureza da indústria, agora 
principalmente vinculada aos grandes grupos que até então se limitavam a operar no centro-sul do país.
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É importante observar como a expansão para a Amazônia antecedeu ou acompanhou outra expressiva expansão 
dos grandes grupos, aquela internacional, que iniciou em 2007 e levou, de acordo com a Scot Consultoria, a 
concluir que mais de 50% da carne bovina processada hoje no mundo pertença a grupos de capital brasileiro.

O caso mais conhecido e emblemático é do grupo JBS Friboi, hoje o maior do mundo no setor da carne 
bovina, que adquiriu diversas entre as maiores empresas de EUA, Austrália e Argentina. O grupo Marfrig 
também expandiu suas atividades, além que dentro do Brasil, com importantes aquisições no Reino Unido, 
França, Países Baixos, Argentina, Chile e Uruguay. Já o grupo Bertin adquiriu unidades industriais na China, no 
Uruguay e Paraguay, além de se consolidar como principal exportador da América Latina e indo além do setor 
da carne bovina, por meio de grandes aquisições também no setor lácteo.

O ano de 2008 foi caracterizado tanto pela expansão quanto pela paralização de atividades de muitas entre 
as novas unidades ou as unidades que recentemente haviam sido adquiridas pelos grandes grupos, revelando 
um mercado instável, incerto e sujeito a diferentes tendências especulativas. Elevada capitalização, demanda 
internacional em queda, diminuição do rebanho por conta dos abates elevados e tendências de concentração 
levaram a fenômenos contraditórios e, muitas vezes, opostos. (Ver seção sobre financiamento, abaixo)

Na Tabela 9 é apresentado o número de frigoríficos habilitados nos estados da Amazônia Legal em 
fevereiro de 2009. 

Em geral, observa-se que os grandes grupos (JBS Friboi, Bertin, Independência, Marfrig, Margen, Quatro 
Marcos, Minerva, Sadia e Perdigão) possuem 41 das 102 unidades industriais da região com registro, ou seja 
40% do total. Do ponto de vista espacial, Mato Grosso concentra a maior parcela dos frigoríficos, seguido por 
Rondônia e Pará. Tocantins, Maranhão e Acre apresentam um parque industrial menor mas razoável, enquanto 
Amazonas, Roraima e Amapá apenas atendem parte do consumo interno com poucas unidades e de porte mais 
modesto (Ver Figura 11).

Tabela 9. Frigoríficos por estado e por registro no Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), fevereiro de 2009

UF Ativo com 
Registro

Desativado com 
Registro

Ativo sem 
Registro

TOTAL 
GERAL

MT 33 15 2 50
RO 13 5 0 18
PA 14 1 1 16
TO 4 3 4 11
MA 4 1 4 9
AM 2 0 5 7
AP 2 0 4 6
AC 2 0 2 4
RR 3 0 0 3

TOTAL 77 25 22 125

Fonte: Elaborado com dados da Scot Consultoria;  
ver Tabela A.1 no Anexo 2 para lista de frigoríficos por município.
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Figura 11. Frigoríficos por Estado e Registro - Fevereiro 2009
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Elaboração: Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, 
com dados Scot Consultoria.

Ao contrário do que se poderia esperar, a expansão dos grandes frigoríficos não se deu principalmente em 
municípios de ocupação consolidada, deixando as regiões de fronteira para frigoríficos locais. Para realizar esta 
análise foram escolhidos os municípios conhecidos como campeões do desmatamento, a partir da lista elaborada 
pelo Ministério de Meio Ambiente (última versão da Portaria, emitido em março de 2009, de acordo com art. 2º 
do Decreto 6321/2007) e que identifica os municípios que mais desmataram ao longo dos últimos cinco anos, 
portanto aqueles considerados com “fronteira aberta”. 

Conforme o mapa na Figura 12, pode-se constatar que dos 16 frigoríficos instalados nesses municípios, todos 
com SIF, 10 pertencem aos grandes grupos, ou seja 62% do total. Além disso, outros seis frigoríficos, instalados 
em municípios contíguos a alguns municípios campeões do desmatamento que não possuem frigorífico próprio, 
se abastecem prevalentemente destes municípios: é o caso da unidade de Tucumã (PA), pertencente ao grupo 
Bertin e que se abastece de São Félix do Xingu, o município líder do desmatamento em toda a Amazônia e com 
maior rebanho do Brasil, onde não há um frigorífico legalmente instalado.

Os Estados do Amazonas e Amapá, com poucos frigoríficos e, conseqüentemente, produção de carne relativamente 
reduzida, adquirem carne de outros Estados, além de não possuir excedente para enviar a outras regiões.
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Figura 12. Frigoríficos instalados nos municípios da lista campeões do 
desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, março de 2009
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(Quatro Marcos)

(Independência)

(Bertin)

(Bertin)

(Altamira)

Elaboração: Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, com base em dados da Scot Consultoria, e MMA (2009).

4.4. Evolução no consumo

Em relação ao mercado doméstico, procurou-se estimar o que foi comercializado dentro de cada estado da 
região e o que foi enviado para outras regiões do país, principalmente Nordeste e Sudeste. 

Do ponto de vista do consumo per capita, Rondônia, Acre e Pará continuam, com o Rio Grande do Sul, os 
estados com o consumo mais alto de carne bovina no Brasil (Tabela 10). Em geral, todos os estados da região 
amazônica, com a exceção do Amazonas, apresentam um consumo acima da média nacional, que por sua vez 
já atinge os 40 quilos per capita por ano (ABIEC e USDA, 2009). O Brasil é hoje o quarto maior consumidor 
per capita no mundo, após Argentina, Uruguay e EUA, enquanto seu consumo total se aproxima rapidamente 
daquele de todos os 27 países da União Européia, que conta com uma população de aproximadamente 500 
milhões de habitantes, e superando amplamente o da China, com uma população de 1,3 bilhão (Figura 13).

4. Evolução
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Tabela 10. Produção, consumo e estimativa do volume de carne destinada ao mercado 
doméstico em 2007 (toneladas equivalente carcaça – tec)

Estados Produção (tec) Consumo (tec) Exportação (tec) Venda dentro do 
Estado (tec)

Venda para outros  
Estados (tec)

AC 109.506,50 22.451,37 0,00 22.451,37 87.055,14
AM 30.986,32 77.701,83 0,00 77.701,83 -46.715,51
AP 3.819,89 26.884,88 0,00 26.884,88 -23.064,99
MA 271.493,11 186.183,45 0,00 186.183,45 85.309,66
MT 1.623.307,85 83.318,15 284.965,19 83.318,15 1.255.024,51
PA 819.427,61 286.510,50 15.068,21 286.510,50 517.848,90
RO 494.792,00 77.397,43 127.913,83 77.397,43 289.480,74
RR 17.654,58 12.339,66 0,00 12.339,66 5.314,92
TO 356.679,04 46.296,19 15.205,49 46.296,19 295.177,36

Fontes: IBGE - POF (2003), PPM (2007), PNAD (2007).1

Figura 13. Consumo mundial, e consumo per-capita de carne bovina  
em países selecionadas, 2004-2009.

Fonte: ABIEC, USDA. * Estimativa. ** Projeção. 

1  Através da última Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada pelo IBGE em 2003, foi obtida a aquisição domiciliar 
per capita anual de carne bovina em cada Estado da Amazônia Legal. Multiplicando-se o consumo per capita pela população, 
chega-se ao consumo total de cada Estado. Para atualizar o consumo per capita para a atualidade (2003 para 2007) foram utiliza-
das as variações dos rendimentos médios mensais de cada Estado, divulgadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), do IBGE. Para efeito de comparação, o volume foi convertido em toneladas equivalente carcaça (utilizando a taxa de 
1,3kg equivalente carcaça/kg de carne). Com os dados de produção e exportação de carne bovina já tabulados foram obtidos os 
saldos entre produção e exportação por estado. Destes foi subtraído o consumo estadual anteriormente estimado. O saldo repre-
senta a estimativa do que cada Estado enviou para fora de suas divisas, dentro do Brasil.
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4.5 Exportação de carne, gado em pé e couros

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em 2008 o Brasil exportou 
mais de 2,20 milhões de toneladas de carne bovina (tec). Dos treze estados brasileiros exportadores, quatro estão 
na Amazônia Legal: Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins, 

As exportações brasileiras de carne bovina caíram 15% em volume entre 2007 e 2008. Isso em função, 
principalmente, da diminuição da produção nacional. A crise econômica global também exerceu influência 
negativa sobre os embarques, mas seus efeitos começaram a ser mensurados já a partir de outubro de 2008. 
Esta crise não atingiu as empresas exportadores de carne da Amazônia Legal, dos quais todos registraram forte 
incrementos ao longo dos ultimos três anos (Tabela 11). 

Tabela 11. Exportações brasileiras de carne bovina, por Unidade da Federação, em 
tonelada equivalente carcaça (tec): 2005 e 2008

Estado 2005 2008 Variação
Espírito Santo 5.672,23 2.773,37 -51%
Goiás 140.334,48 206.449,97 47%

Mato Grosso 129.894,04 216.706,51 67%

Mato Grosso do Sul 166.479,53 125.878,75 -24%

Minas Gerais 50.138,19 124.021,73 147%

Pará 597,59 9.498,13 1.489%

Paraná 45.457,77 25.216,90 -45%

Rio de Janeiro 10.201,09 12.049,40 18%

Rio Grande do Sul 114.120,49 114.411,43 0%

Rondônia 26.015,16 118.899,26 357%

Santa Catarina 12.187,93 36.610,98 200%

São Paulo 1.149.095,55 889.745,13 -23%
Tocantins 6.903,24 14.467,96 110%

Brasil 1.857.097,29 2.220.560,2 19%

Fonte: MDIC

Contudo, a exportação nacional retomou o crescimento nos meses de fevereiro e março de 2009, mês em que 
se atingiu o valor de US 233 milhões, após uma baixa expressiva em janeiro, com meros US$ 168 milhões.

O crescimento das exportações da Amazônia Legal é resultado do aumento da produção, da melhoria do status 
sanitário e da chegada dos grandes grupos frigoríficos. Conforme descrito na seção 5.2, acima, o levantamento 
da barreira da febre aftosa em parte dos estados da região, facilitou a entrada em circuitos internacionais.

Os maiores compradores de carne in natura dos Estados da Amazônia Legal em 2008 foram, na ordem, Rússia, 
Venezuela, Irã, Argélia, Egito e Líbia, todos países que são grandes produtores de petróleo e gás e aumentaram 
suas importações de alimentos. Entre os principais destinos, o que melhor remunera é a Venezuela, mercado 
atendido por todos os exportadores da Amazônia Legal (Tabela 12). 

4. Evolução
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Tabela 12. Exportações de carne in natura por Estado e destino em 2008.

Rondônia
País TEC US$ US$/kg
Rússia 86.284 227.921.129 2,64
Venezuela 15.095 53.440.216 3,54
Hong Kong 4.287 11.798.111 2,75
Egito 3.660 8.012.062 2,19
Argélia 2.803 7.193.474 2,57

Pará

Egito 2.079 5.024.770 2,42
Israel 1.985 5.540.808 2,79
Líbia 1.535 3.913.242 2,55
Hong Kong 2.010 4.994.029 2,48
Venezuela 1.003 4.283.943 4,27

Tocantins
Rússia 12.392 34.772.087 2,81
Líbia 1.359 4.002.483 2,95
Venezuela 655 2.016.850 3,08
Hong Kong 33 69.245 2,12
Cazaquistão 22 61.560 2,86

Mato Grosso

Venezuela 59.689 196.956.972 3,30
Rússia 38.180 104.178.895 2,73
Argélia 14.680 36.921.634 2,52
Irã 16.936 51.808.358 3,06
Egito 9.564 26.646.061 2,79

Fonte: MDIC 

As exportações de carnes industrializadas da Amazônia Legal restringiram-se ao Pará e ao Mato Grosso. Entre 
os destinos da carne industrializada, os maiores volumes foram enviados ao Kuwait, Reino Unido e Holanda. No 
caso dos últimos dois, os valores pagos pelo quilo da carne industrializada chegam muito próximos aos valores 
pagos pelo quilo das carnes in natura (Tabela 12).

Figura 14. Principais compradores de carne bovina in natura dos 
Estados da Amazônia Legal em 2008
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Fonte: MDIC, 2008.
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Tabela 13. Exportações de carnes industrializadas por Estado e destino em 2008

Pará
Descrição do País TEC US$ US$/kg

Hong Kong 28 29.077 1,04
Mato Grosso

Kuwait 3.435 2.992.315 0,87
Reino Unido 1.702 4.138.581 2,43

Holanda 763 1.995.345 2,62
Arábia Saudita 468 497.482 1,06

Catar 373 403.082 1,08

Fonte: MDIC

As exportações de gado em pé (vivo), para abate, começaram efetivamente no Brasil em 2003. Inicialmente, 
o Líbano se destacou como o principal comprador, pois prefere adquirir animais vivos para atender rituais 
próprios de abate e ao costume dos consumidores pela aquisição de carne fresca. O que atraiu os compradores 
libaneses foi a oferta regular e os preços competitivos do gado brasileiro.

Posteriormente a Venezuela passou também a comprar gado do Brasil. A retração da oferta local 
fez com que o governo venezuelano importasse animais vivos, para o funcionamento dos frigoríficos 
locais. Atualmente o Pará é o exportador quase exclusivo nesta modalidade, fora um pequeno volume 
do Rio Grande do Sul (ver Tabela 15).

Figura 15. Evolução das exportações de gado em pé do Brasil e do Pará (cabeças)
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Fonte: MDIC. 

Tabela 14. Exportações de gado em pé do Pará e do Brasil: 2003-2008. 

 2003 2004 2005
PA BR PA BR PA BR

Faturamento (US$) 729.152 740.252 3.854.591 3.856.229 14.866.064 29.833.240
Volume (kg) 945.700 969.750 5.029.300 5.030.221 20.201.336 41.325.464
Cabeças 1.971 2.156 10.290 10.299 41.437 110.418
Média (US$/un) 370 343 375 374 359 270
 2006 2007 2008

PA BR PA BR PA BR
Faturamento (US$) 45.158.432 71.953.881 255.853.142 259.955.687 358.787.870 366.999.681
Volume (kg) 60.963.260 95.071.389 195.821.235 199.591.415 174.819.241 179.432.410
Cabeças 133.190 244.963 418.227 431.837 382.191 398.841
Média (US$/un) 339 294 612 602 939 920

Fonte: MDIC    

4. Evolução
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Tabela 15. Exportações de gado vivo para engorda, por destino em 2008.

Estado País Volume (cabeças) Volume (Kg) Faturamento (US$)
Pará Líbano 93.425 44.511.700 66.156.116
Pará Venezuela 288.766 143.517.541 292.631.754
São Paulo Angola 21 15.409 84.284
Rio Grande do Sul Líbano 15.932 4.413.040 7.971.328
Mato Grosso do Sul Bolívia 697 184.720 156.199

Fonte: MDIC 

Entre 2003 e 2007 houve um aumento de 200 vezes no número de cabeças exportadas em pé pelo Brasil. Em 
2008 as exportações de gado em pé, em volume, caíram 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas 
aumentaram expressivamente em valor, pois o valor recebido por cabeça subiu 53% de 2007 para 2008, reflexo 
da escassez de gado e da valorização da arroba. Em 2006, o preço médio do bovino exportado era de US$294/
cabeça. Em 2007 passou a US$602,00/cabeça, chegando a US$920,00/cabeça em 2008. 

Em 2008, o Mato Grosso, dentre os Estados da Amazônia Legal, foi líder nas exportações de couros, com 5,27 
milhões de peças exportadas. Nas exportações de 2008, os principais destinos dos couros foram: China, Itália, 
Vietnã e Hong Kong. O Pará foi o Estado da Amazônia Legal que exportou peças com maior valor agregado, com 
uma média de US$22,90/unidade. A Itália foi o comprador que mais pagou pelo couro amazônico (Tabela 19).

Tabela 16. Produção de couro, número de couros curtidos 
e abate de bovinos no Brasil (milhões de unidades)

Período Prod. Couro*
CICB

Prod. Couro* 
Scot Consultoria

Couro curtido**
IBGE

Abate *
Scot Consultoria

2005 43,10 42,61 38,38 44,86
2006 44,40 44,89 42,81 47,25

2007 45,00 44,13 41,67 46,46
2008 nd 41,05 36,12 43,21

Fonte: CICB / IBGE / Scot Consultoria
* Estimativas 
** Levantamento oficial – porção formal
nd = não disponível

Tabela 17. Produção de couro e abate de bovinos nos Estados da Amazônia legal (unidades)

Estado 2005* 2006* 2007* 2008*
Rondônia 2.022.061 2.163.608 2.131.262 1.990.676
Acre 385.064 478.846 471.687 441.490
Amazonas 151.865 135.496 133.470 123.648
Roraima 76.435 77.199 76.045 70.035
Pará 3.547.682 3.583.162 3.529.594 3.295.364
Amapá** 16.538 16.703 16.454 15.190
Tocantins 1.407.609 1.559.673 1.536.355 1.422.910
Maranhão 982.449 1.187.175 1.169.427 1.085.928
Mato Grosso 6.329.265 7.109.110 6.992.219 6.484.564
Amazônia 
Legal 14.918.967 16.310.972 16.056.512 14.929.805

Fonte: Scot Consultoria
* Estimativas 
** Os dados do Amapá devem ser considerados com cautela, em função das inconsistências dos dados primários
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Tabela 18. Exportações de couro por Estado da Amazônia Legal em 2008

 Estado No. de couros kg líquido US$ US$ Médio/un
Mato Grosso 5.268.347 18.485.390 65.555.993 12,44
Rondônia 1.789.407 6.501.738 24.113.629 13,48
Pará 1.033.895 4.297.822 12.616.683 12,20
Tocantins 33.098 93.300 332.538 10,05
Maranhão 56.516 45.439 992.064 17,55

Fonte: MDIC.

Tabela 19. Exportações de couro por estado e principais destinos em 2008

Rondônia
Descrição do País Quantidade (peças) Volume (Kg) Faturamento (US$) US$/unidade
Itália 858.990 4.015.560 9.846.777 11,46
China 319.794 1.304.618 4.060.870 12,70
Hong Kong 165.526 157.868 3.075.197 18,58
Coréia do Sul 64.749 58.238 985.673 15,22
Índia 87.682 411.083 699.725 7,98

Pará
China 546.805 2.316.901 8.103.828 14,82
Itália 30.822 205.464 2.069.014 67,13
Hong Kong 99.665 491.970 1.255.441 12,60
Portugal 50.348 188.313 427.368 8,49
Taiwan (Formosa) 16.719 77.910 192.399 11,51

Mato Grosso
China 1.829.143 7.531.827 23.393.279 12,79
Itália 1.067.409 5.041.624 10.708.673 10,03
Vietnã 666.997 1.473.201 8.407.901 12,61
Japão 478.483 934.399 6.463.398 13,51
Hong Kong 425.084 1.811.687 5.498.542 12,94

Tocantins
Itália 16.549 46.650 166.269 10,05

Maranhão
Vietna 15.112 11.408 293.626 19,43
Estados Unidos 15.749 11.989 234.777 14,91
China 12.241 10.901 226.419 18,50
França 10.773 9.513 195.170 18,12
Canadá 2.641 1.628 42.072 15,93

Fonte: MDIC.
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A evolução na cadeia

Os principais elos que constituem a cadeia produtiva da carne bovina podem ser descritos da 
forma a seguir, graficamente apresentado na Figura 16, abaixo.

Indústria de suporte – insumos: empresas da área de nutrição, saúde animal, sementes 
de forrageiras, herbicidas, arames e fertilizantes, entre outras. A matriz e a maior parte das 
unidades de produção dessas indústrias estão localizadas na região Centro-Sul. Mas trabalham 
com representantes e técnicos na Amazônia.

Transporte: executado em condições precárias e custos altos, em decorrência da ausência 
de ferrovias e da dificuldade do transporte rodoviário na região, com altos custos de 
manutenção e grandes distâncias. Tais condições exacerbam o cenário existente também 
em boa parte do país, além da Amazônia.

Produção – pecuaristas: dedicam-se à produção animal propriamente dita, que por 
sua vez pode ser de cria, recria, de engorda ou de ciclo completo. Os pecuaristas que se 
dedicam à cria são produtores de bezerros/bezerras; os que se dedicam à recria compram 
os bezerros(as) para produzir novilhas e garrotes ou vacas e bois magros; os invernistas se 
dedicam à engorda dos animais jovens para o abate; já o pecuarista que trabalha com ciclo 
completo realiza todas as atividades descritas. Na Amazônia, por haver muitas áreas recém 
incorporadas ao processo produtivo, relativamente baratas e de produção extensiva, existe 
um predomínio da cria e do ciclo completo.

Processamento – frigoríficos: são as indústrias responsáveis pelos abates dos animais, 
produzindo e comercializando as carnes e demais derivados do abate de bovinos. Ao longo 
dos últimos cinco anos, todos os grandes grupos frigoríficos brasileiros passaram a atuar na 
Amazônia, o que não ocorria antes, entre eles JBS Friboi, Bertin, Marfrig, Independência, 
Minerva, Arantes e Margen. Os grandes frigoríficos conseguem adotar estratégias (abate de 
animais próprios, aumento do raio de compra, redução dos abates diários ao estritamente 
necessário, remanejamento de gado entre as próprias plantas, uso planejado do boi a termo, 
etc.) que permitem maximizar conjunturas favoráveis de preço e minimizar as desfavoráveis. Os 
frigoríficos nacionais já estão entre os maiores do mundo, trabalham com capital aberto e estão 
adquirindo concorrentes no exterior, principalmente nos EUA, Austrália, Argentina, Europa, 
etc.. A Scot Consultoria estima que mais de 50% da carne bovina produzida no mundo sai de 
alguma indústria multinacional de capital brasileiro. No relacionamento com o setor produtivo 
ainda há pouca transparência, ausência de parcerias, muitas vezes até de contratos. Este cenário 
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aponta para mudanças, por meio, entre outros, da criação dos programas de bonificação de carcaças, linhas de 
financiamento lastreadas por frigoríficos ou bancos de frigoríficos, contratos de compra a termo, programas de 
fidelização, parcerias entre frigoríficos e indústrias de insumos para dar suporte aos produtores.

Comercialização: inclui os atacadistas (cada vez mais raros) e principalmente os varejistas, como açougues, 
supermercados, restaurantes, redes de fast food, programas de alimentação institucional, etc. São de grande 
importância na distribuição dos produtos ao consumidor. Nesse segmento também estão inclusas as exportações, 
ou seja, a comercialização pode ocorrer no mercado interno e/ou no mercado externo. Destacam-se, no varejo, 
as grandes redes Pão de Açucar, Wal Mart e Carrefour. O varejo é o segmento o que alcança a maior margem de 
lucro em relação aos demais elos da cadeia. Na venda do traseiro bovino, por exemplo, a margem comparativa 
do varejo (preço de compra em relação ao preço de venda) é de aproximadamente:

o 82% em relação ao boi gordo;
o 71% em relação ao atacado carcaça;
o 48% em relação ao atacado cortes.

Consumidor: é quem compra, prepara e consome o produto, contribuindo para determinar as exigências que 
devem ser atendidas pelos elos da cadeia produtiva da carne bovina que o antecedem. No entanto, o consumidor 
brasileiro desconhece a origem da carne comprada, informação fundamental e exigida por alguns dos principais 
importadores. No Brasil, o foco do consumidor ainda é o preço. O fato do consumidor da Amazônia Legal ser 
menos exigente em termos de qualidade de processos e de produto, principalmente em função do menor poder 
aquisitivo e do acesso restrito a informações, determina todo o arranjo da cadeia produtiva local. Esta é uma das 
razões pelas quais a instalação de grandes empresas frigoríficas não atende o mercado local, que continua sendo 
abastecido em boa parte por abatedouros ilegais. 

Figura 16. Representação simplificada da cadeia produtiva de carne bovina
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Fonte: ROCHA et al, 2001. Adaptado por Scot Consultoria

Com base na classificação foram consultados agentes-chave (pecuaristas, profissionais da indústria de insumos 
e da indústria frigorífica) para opinar sobre o relacionamento dos elos da cadeia produtiva da carne bovina na 
Amazônia Legal, o que resultou em algumas considerações amplamente consensuais:
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• Existem muitas parcerias e muita ação de pós-venda na relação entre produtores e a indústira de insumos, 
com a finalidade de garantir resultados. As indústrias de insumos ofertam aos grandes produtores um 
pacote tecnológico focado em produtos e serviços, não apenas em produtos.

• O fomento, a extensão rural e o desenvolvimento agropecuário são feitos basicamente através dos 
fornecedores de insumos e revendas que atuam antes da porteira. 

• Entre produtores e frigoríficos não há evidências de um forte trabalho em conjunto para melhorar 
os resultados de ambas partes. Os agentes entrevistados enfatizam que a qualidade dessa relação vem 
evoluindo, principalmente com a chegada dos grandes frigoríficos à região. Começam a surgir alguns 
programas de parceria entre produtores e frigoríficos, que procuram estabelecer laços de confiança e 
fidelidade, com bonificações ou tratamento comercial diferenciado.

• O  comércio atacadista tende a desaparecer, pois os frigoríficos procuram trabalhar mais próximos do 
consumidor final para reduzir os custos atrelados às vendas. 

• As grandes redes varejistas possuem elevado poder de barganha e, desde que a carne obedeça a 
requisitos mínimos de sanidade e apresentação (ou seja, tenha passado pelo Serviço de Inspeção 
Federal - SIF), o que vale é o preço.

• Na Amazônia, a representatividade das grandes redes varejistas é menor que no Centro-Sul, o que eleva 
a importância dos pequenos comerciantes, entre eles açougues, mercadinhos e supermercados de bairro. 
Muitas vezes esses pontos de venda trabalham com produtos nem sequer inspecionados pelo Estado ou 
Município.

• As deficiências na área de logística dificultam o escoamento da produção e, conseqüentemente, o 
desenvolvimento do setor varejista, que na região é caracterizado por pequenas empresas, em detrimento 
do que ocorre em outras regiões.

• Enquanto no Sul e Sudeste as empresas já passaram a trabalhar com estoques mínimos, que em muitos 
casos não ultrapassam sete dias, na Amazônia o estoque médio das empresas é de 22 dias, ocasionando 
um aumento nos custos na ordem de R$40 bilhões ao ano, segundo dados da Associação Paraense de 
Supermercados (ASPAS).  

• Se por um lado há excesso de certas mercadorias, por outro há os chamados “pontos de ruptura”. Significa 
que fabricantes, atacadistas, distribuidores e varejistas perdem vendas cada vez que o consumidor não 
encontra o produto que pretendia adquirir no momento da compra. Segundo levantamento realizado na 
região as rupturas são responsáveis por até 40% das perdas no faturamento das empresas de varejo.

Finalmente, cabe mencionar o recente desenvolvimento de alguns programas de parceria que poderiam ser 
utilizados para incorporar critérios de sustentabilidade, ao contrário do que acontece hoje.

Pecuária 360°: organizado pelo grupo Independência a partir das informações coletadas pelo Serviço de 
Atendimento ao Pecuarista (SAP) e de seus programas de classificação de carcaça e couro, que bonificam o 
pecuarista pelo desempenho (ver Figura 17). Desta forma a empresa tem estruturado um importante banco de 
dados sobre a pecuária nacional, sua produtividade e qualidade. 
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Financiamento – JBS Banco: o JBS Banco, do Grupo JBS Friboi, é a primeira instituição financeira do Brasil 
voltada para o mercado pecuário. Iniciado em julho de 2008, com um capital de R$30 milhões, visa apoiar o 
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da carne bovina. O JBS Banco oferece ao pecuarista uma linha 
de produtos tradicionais como: cheque especial, conta garantida, CDB (certificado de Depósito Bancário), CPR 
financeira (Cédula de Produto Rural), LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), além das operações estruturadas 
para suprir os recursos para a aquisição de bovinos destinados à engorda, para o custeio do confinamento ou 
para investimentos relacionados à atividade pecuária.

Figura  17. Características das carcaças que receberão 
bonificação pelo frigorífico Independência

Fonte: Independência Alimentos Ltda.

Programa Carne Angus Certificada: promovido pelo Grupo Marfrig, envolve o financiamento da compra 
de sêmen de touros Aberdeen Angus e Red Angus devidamente credenciados após passarem por estudos de 
campo e avaliações técnicas por ultrassonografia, avaliações de DEPs e análise de características desejáveis por 
marcadores moleculares (DNA). Os projetos pecuários participantes recebem assistência sanitária, nutricional 
e reprodutiva de profissionais credenciados pelo Grupo Marfrig, que por sua vez assume o compromisso de 
compra de todos os animais nascidos (machos e fêmeas), pagando o preço do boi gordo (base Esalq, a prazo) 
da região mais próxima da fazenda, com ágio. Além disso, de acordo com os índices de quantidade e peso dos 
animais é definida uma tabela de descontos.

Existem outros exemplos de programas ou parcerias entre frigoríficos e produtores. No Amazonas, por exemplo, 
há um programa de parceria oferecido pelos frigoríficos, no qual um médico veterinário e/ou zootecnista assessora 
as diversas etapas do processo produtivo do pecuarista-fornecedor. Também existem programas de estímulo à 
inseminação artificial (IA), com o fornecimento de botijões criogênicos e de sêmen. No abate, o valor referente 
ao sêmen é compensado. No Mato Grosso há compra de boi a termo, contratos informais de fidelidade, projetos 
de premiação de carcaça em função de qualidade e financiamentos para confinamentos. Nenhum programa, 
ainda, contempla aspectos de sustentabilidade ou sequer de produtividade.

5. A evolução na cadeia
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Financiamento

6.1  Produção: volume, distribuição, fontes e finalidades

O financiamento total (público e privado) da atividade agropecuária na Amazônia Legal 
atingiu em 2007 aproximadamente R$ 5 bilhões e teve um perfil muito diversificado de acordo 
com os estados (Tabela 20). Na região Norte (AC, AP, AM, PA, RO, RR e TO), a pecuária 
absorveu quase 70% dos recursos, com apenas 30% para a agricultura. Porém em Mato Grosso 
a relação se inverte (influência do agronegócio de soja e algodão) e, no Maranhão, há uma 
divisão equilibrada: dessa forma, no total regional, as duas atividades recebem quase o mesmo 
valor, a saber 50,7% para a agricultura e 49,3% para a pecuária.

Tabela 20. Financiamento Total Agrícola e Pecuário na Amazônia Legal

UF/Atividade Contratos Valor (R$) Porcento
Agrícola

Região Norte
Acre 3.597 20.381.824,86 31.8%
Amapá 379 1.676.289,16 30.9%
Amazonas 7.493 52.934.648,29 47.5%
Pará 25.728 157.703.713,37 25.5%
Rondônia 7.597 77.763.939,79 24.9%
Roraima 3.134 9.606.065,65 40.5%
Tocantins 7.412 207.098.154,91 37.8%
Subtotal Região Norte 55.340 527.164.636,03 31.3%
Maranhão 51.368 364.612.146,63 54.0%
Mato Grosso 13.253 1.635.979.123,70 62.4%

Subtotal Agricultura Amazônia Legal 119.961 2.527.755.906,36 50.7%
Pecuária

Região Norte
Acre 2.149 43.804.587,44 68.2%
Amapá 208 3.747.567,75 69.1%
Amazonas 3.615 58.431.890,27 52.5%
Pará 4.170 460.074.866,89 74.5%
Rondônia 12.850 234.859.844,32 75.1%
Roraima 2.621 14.118.787,37 59.5%
Tocantins 20.190 341.280.433,52 62.2%
Subtotal Região Norte 45.803 1.156.317.977,56 68.7%
Maranhão 102.013 310.718.824,65 46.0%
Mato Grosso 30.019 986.549.128,49 37.6%

Total Pecuária Amazônia Legal 177.835 2.453.585.930,70 49.3%

TOTAL AGROPECUÁRIO AMAZÔNIA LEGAL 297.796 4.981.341.837,06 100,0

Fonte: BACEN (2008)
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Fundamentado em estimativas da Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, o financiamento público e privado 
para a cadeia da pecuária no Brasil – incluindo produção e industrialização – superou em 2008 os R$ 22 bilhões, 
incluindo aproximadamente R$ 14 bilhões para a atividade pecuária e R$ 8 bilhões para o segmento industrial, 
segundo dados do Banco Central, do BNDES e de outras fontes (Tabela 21). 

A atividade pecuária, no Brasil como um todo, é principalmente financiada por instituições públicas. Em 
2008, de acordo com o Banco Central,  mais de 50% do financiamento para a atividade pecuária foi realizado 
por bancos estatais (quase exclusivamente federais), enquanto a outra metade por meio de bancos privados e 
cooperativas de crédito (Tabela 21). Inexiste uma estatística discriminada sobre a região amazônica, mas com 
base na análise e valores das linhas de crédito disponíveis (abaixo) e na virtual ausência de crédito por parte 
de cooperativas, é possível estimar que, no caso da Amazônia Legal, a parcela dos bancos estatais federais no 
financiamento total da pecuária atinja pelo menos 81% do total, numa estimativa conservadora.

Tabela 21. Financiamento Total para Atividade Pecuária em 2008 no Brasil

Tipo de Instituição Contrato %  Valor (R$) %

Bancos Oficiais Federais 1.314.711 91,8%    6.638.650.206,68 48,1%

Bancos Oficiais Estaduais 14.808 1,0%       386.176.609,10 2,8%

Bancos Privados 57.520 4,0%    5.824.077.688,56 42,2%

Cooperativas de Crédito Rural 47.765 3,3%       940.670.179,16 6,8%

Total 1.431.804 100,0%   13.789.574.683,50 100,0%

Fonte: BACEN.  

Uma análise da destinação do crédito para pecuária na Amazônia em 2007, com base na Tabela 22, na qual 
são apresentados os dados consolidados para a região, e nas tabelas A.2 – A.10 do Anexo 2, nas quais são 
apresentados os dados detalhados por estado, é bastante revelador.

O principal elemento de destaque é que os dois principais itens financiados dizem respeito ao custeio e aquisição 
de animais, perfazendo juntos mais de três-quartos do total. Já o conjunto de todas as atividades relacionadas 
com “melhoramento da exploração”, que reúne desde compra de veículos até adubação e correção do solo, 
atingem meros 17%. O mais significativo é que, dentro deste item, os financiamentos para formação e reforma 
de pastagens chegam, em toda a região a meros R$ 148 milhões, ou seja, menos de 6% do financiamento total. 
Fica assim evidente que a expressiva atividade de financiamento da atividade pecuária na Amazônia, conduzida 
principalmente por bancos públicos e com recursos subsidiados, se resume basicamente a uma atividade de 
financiamento de compra e custeio de animais, desconsiderando a produtividade da pastagem.
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Tabela 22. Financiamento total da atividade pecuária 
na Amazônia Legal, por destinação, em 2007

CONSOLIDADO Contrato  Total Financiado (R$)  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 23.232             931.273.068,88  
Beneficiamento ou Indust. 44                 1.006.969,52  
Outras Aplicações 1.939.415               58.530.688,04 474.222,17 
TOTAL 1.962.691             990.810.726,44 474.222,17 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais                  87.334             791.768.098,99  
Melhor Explorações                  50.769             399.210.743,58 29.749.305,00 
Pastagem (Formação ou 
Restauração)

                
12.475,00                 148.140.512,11 276.469,04

Máquinas e Equipamentos 11.689               70.652.486,29  
Veículos 1.564               53.879.255,18  
Animais de Serviço 6.676               10.672.603,20  
Outras Aplicações 17.440               80.281.593,49 21.200,00 
TOTAL 175.472          1.406.464.780,73 29.770.505,00 

COMERCIALIZAÇÃO
EGF 5                 4.000.000,00 n.a.
Pré-Comercialização 205                 8.947.400,94 n.a.
Desconto (NPR E DR) 468               40.220.508,13 n.a.
Leite CPR (Res 2896 24/102001) 1                   191.484,15 n.a.
Adiant Cop Prod Ent Venda 1                       1.440,00 n.a.
TOTAL 678              53.167.909,07 n.a.

TOTAL GERAL 2.138.841          2.450.443.416,24 30.244.727,17 

Fonte: BACEN (2008) 

Finalmente, a situação da dívida e de seu refinanciamento é de especial relevância, em todas suas modalidades. 
O estado de Mato Grosso desponta como aquele que concentra a maior inadimplência do país e, de longe, da 
Amazônia Legal, na última década, principalmente nas modalidades que acumulam mais inadimplência, como 
Moderfrota, Finame Agrícola e Moderagro, financiados pelo BNDES (ver descrição na tabela 23), nas quais 
guarda um saldo devedor de mais de 2 bilhões, assim como no custeio e nas operações securitizadas com recursos 
da União. Fica em quarto lugar na lista de estados devedores do Programa Especial de Saneamento de Ativos – 
PESA, porém com expressivo saldo devedor de R$ 1,3 bilhão (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008).

Já a região Norte guarda uma dívida relativamente modesta, em comparação às demais regiões do páis, nas 
modalidades das principais linhas de crédito setorias, concentrando sua inadimplência no Fundo Constitucional 
do Norte, perante o qual, em 2008, havia um saldo acumulado credor de mais de R$ 2,5 bilhões. De qualquer 
forma, Mato Grosso lidera também no caso dos fundos constitucionais, pois guarda um saldo devedor com o 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) de aproximadamente R$ 1,5 bilhão (Ibid., 2008).

6.2 Produção: linhas e modalidades

Há varios distintas modalidades e fontes de financiamento públicos acessíveis ao setor pecuário. A Tabela 23 
resume os termos de contratação de empréstimos junto aos principais programas em existência. 

O BNDES é o principal financiador da atividade agropecuária brasileira. Do que é disponibilizado pelo 
BNDES, de 30% a 40% são distribuídos pelo Banco do Brasil. No caso da Amazônia, a presença do Fundo 
Constitucional do Norte (FNO) caracteriza de forma prioritária o crédito, cuja matriz é ainda mais subsidiada 
que no resto do país, onde prevalece o crédito rural na taxa de 8,75% ao ano.
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O Fundo Constitucional do Norte (FNO)

O empréstimo subsidiado fornecido pelo Fundo Constitucional do Norte - FNO é destinado para melhoras na 
qualidade e produtividade da pecuária.

O nível de subsídio do FNO é expressivo e bastante atrativo. O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF do governo federal, que é incorporado ao FNO na Amazônia, empresta recursos 
a taxas de juros que variam de 1% a 4% ao ano conforme a escala do empreendimento e tipo de empréstimo 
(custeio ou investimento). Além disso, o governo federal concede outros subsídios via PRONAF, como um 
desconto de 40% sobre o principal para os empréstimos até R$12.000,0 (PRONAF A) e bônus de adimplência 
de 25% na taxa de juros de parcelas de empréstimo de custeio (PRONAF C). Esses fundos são conhecidos como 
FNO Especial e são concedidos pelo Banco da Amazônia.

O Banco da Amazônia também empresta recursos do FNO para produtores rurais não-familiares (FNO 
Normal) com taxas de juros mais subsidiadas em relação ao crédito rural convencional e, principalmente, 
podendo superar expressivamente os limites do crédito rural convencional: as taxas do FNO Normal variam 
entre 5% e 9% ao ano conforme a escala do empreendimento.

As taxas de juros do FNO Normal e FNO Especial, obviamente, estiveram muito abaixo das taxas de juros 
livres que, segundo o Banco Central, variaram entre embro de 2003 e dezembro de 2006 entre 26% e 34% ao 
ano para pessoas jurídicas e 57% e 62% ao ano para pessoas físicas.

O volume emprestado aos pecuaristas pelo FNO entre 2003 e 2007 foi R$1,89 bilhão, com cerca de 
14.500 contratos (Figura 18).

6. Financiamento
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Tabela 23. Principais linhas de financiamento que suportam a atividade pecuária

Linhas de 
Financiamento Finalidades Taxas de juros

FNO
Amazônia 
Sustentável Rural

- Financiar implantação, ampliação, modernização, 
reforma, relocalização de empreendimentos por meio 
de investimentos fixos e/ou semi-fixos.
- Formação ou manutenção de estoque de 
empreendimentos.

- 5% a.a. (até R$110 mil);
- 7,25% a.a. (R$110 mil até R$220 mil);
- 7,25% a.a. (R$220 mil até R$1,4 milhão); 
- 9,00% a.a. (acima de 1,4 milhão).

FDA
Fundo de 
Desenvolvimento da 
Amazônia

- Financiar implantação, ampliação, modernização, 
reforma, de empreendimentos privados na Amazônia 
Legal.
- É limitado a 60% do investimento total e a 80% do 
investimento fixo do projeto.

- TJLP (a partir da data de liberação até a 
data do efetivo pagamento);
- 3% a.a (após data prevista para o projeto 
entrar em operação); 
- até 0,15% (encargos del credere - risco do 
agente operador).

Linha Especial de 
Financiamento 
Agrícola

- Financiamento de sistemas de irrigação, 
ordenhadeiras mecânicas e tanques de resfriamento, 
máquinas e implementos para suinocultura, avicultura 
e agricultura, beneficiamento de frutas, legumes, 
verduras, sementes, pescados.
- Implantação ou modernização de frigoríficos com 
atuação em âmbito municipal ou estadual.
- Implantação ou modernização de abatedouros para 
pequenos animais.

- 13,95% a.a.

Moderfrota

- Financiar aquisições isoladas ou não de tratores 
agrícolas e implementos associados.
- Colheitadeira e equipamentos para preparo, secagem 
e beneficiamento de café.

- 7,5% a.a. (beneficiárias finais que se 
enquadram no Proger Rural);
- 9,5% a.a. (demais beneficiárias).

Moderinfra
- Financiamento da agropecuária irrigada e ampliação 
da capacidade de armazenamento das propriedades 
rurais.

- 6,75% a.a. (3,75% a.a. remuneração 
do BNDES e 3% a.a. remuneração da 
instituição financeira credenciada).

 Moderagro

- Financiamento de produção, beneficiamento, 
industrialização e padronização de frutas;
- Fomentar o Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e 
rastreabilidade bovina e bubalina.

- 6,75% a.a. (3,75% a.a. remuneração 
do BNDES e 3% a.a. remuneração da 
instituição financeira credenciada).

Propflora

- Implantação e manutenção de florestas destinadas 
ao uso industrial;
- Recomposição e manutenção de áreas de 
preservação e reserva legal;
- Implantação de projetos silvipastoris e de florestas de 
dendezeiros destinadas à produção de biocombustível.

- 6,75% a.a. (3,75% a.a. remuneração 
do BNDES e 3% a.a. remuneração da 
instituição financeira credenciada).

Produsa

- Financiar o agronegócio sustentável, estimular a 
recuperação de áreas degradadas como pastagens.
- Apoio a regularização das propriedades rurais frente 
a legislação ambiental.

 - 5,75% a.a. - projetos de recuperação de 
áreas degradadas (2,75% a.a. remuneração 
do BNDES e 3% remuneração da instituição 
financeira credenciada);
- 6,75% a.a. - demais casos (3,75% 
a.a. remuneração do BNDES e 3% a.a. 
remuneração da instituição financeira 
credenciada).

Finame agrícola
- Aquisições de máquinas e equipamentos novos, 
de fabricação nacional credenciados pelo BNDES e 
destinados ao setor agropecuário.

- TJLP + 0,9% a.a. (remuneração do 
BNDES) + 0,5% a.a. (taxa de intermediação 
financeira) + remuneração da instituição de 
financeira.

BNDES automático

- Financiamento por intermédio de instituições 
financeiras para realização de projetos de 
investimentos com valor do financiamento até R$10 
milhões, no período de 12 meses.

TJLP + 1,8%a.a. (remuneração BNDES) + 
0,5%a.a. (taxa de intermediação financeira 
+ remuneração da instituição financeira 
credenciada.

Custeio pecuário - Financiamento de despesas relacionadas à atividade 
pecuária e atividade aquicola e pesqueira.  - 6,75% a.a.

Fonte: BNDES / Elaboração Scot Consultoria
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Figura 18. Valores de empréstimos do FNO para pecuária bovina 
na Amazônia Legal entre 2003 e outubro de 2007

Fonte: BARRETO et al, 2008

Do total financiado em 2004, 45% foram para pequenos produtores (FNO Especial) e 55% para produtores 
médios e grandes (FNO Normal). Em 2005, observa-se uma proporção de 60% de empréstimos a produtores 
rurais não-familiares (FNO Normal). Em 2006, essa proporção foi de 50% para cada fundo (Figura 19).

Figura 19. Proporção do FNO Especial (Agricultura familiar) e FNO Normal 
do total de empréstimos para pecuária bovina entre 2003 e outubro de 2007

Fonte: BARRETO et al, 2008

Segundo o Ministério da Integração Nacional, a estimativa de recursos financeiros do FNO em 2008 
foi de R$3,024 bilhões. Cerca de 38% desse valor (R$1,147 bilhões), é obtido via repasse da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). 

Descontados os desembolsos de recursos (despesa com taxas administrativas, despesas com auditoria 
interna, bônus de adimplência, entre outras despesas) o saldo disponível para aplicações em novos projetos 
foi de R$1.997,79 milhões.

Tomando por base recursos disponíveis e expectativas de investimento de cada um dos estados da Região 
Norte, foi configurada a matriz espacial das aplicações com o propósito de dinamizar a economia regional 
e maximizar os resultados das contratações em 2008 (Tabelas 24 e 25) . Na previsões de financiamento para 
2009, é evidente a continuação do reforço ao setor agropecuário, apesar de ser majoritariamente destinado para 
finalidades não-rurais (Tabela 26). 

6. Financiamento
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Tabela 24. Previsão de aplicação do FNO por Estado, 2008.

Estado R$ Milhões
Acre 199,78
Amapá 199,78

Amazonas 299,67

Pará 499,44

Rondônia 299,67

Roraima 199,78
Tocantins 299,67

Total 1.997,79

Fonte: Ministério da Integração Nacional

Tabela 25. Previsão de aplicação por programa por estado – R$ milhões

Programa AC AM AP PA RO RR TO Total
FNO-PRONAF    39,96 59,93 39,96 99,89 59,93 39,96 59,93 399,56
GRUPO A   19,98 29,97 19,98 49,94 29,97 19,98 29,97 199,79
Demais Segmentos    19,98 29,96 19,98 49,95 29,96 19,98 29,96 199,77
FNO-Amazônia Sustentável    159,82 239,74 159,82 399,55 239,74 159,82 239,74 1.598,23
Total 199,78 299,67 199,78 499,44 299,67 199,78 299,67 1.997,79

Fonte: Ministério da integração Nacional.

Tabela 26. Previsão de aplicação por atividade por Estado – R$ milhões.

Atividade Econômica AC AM AP PA RO RR TO Total
FNO-PRONAF 39,96 59,93 39,96 99,89 59,93 39,96 59,93 399,56

FNO-Amazônia Sustentável 159,82 239,74 1459,82 399,55 239,74 159,82 239,74 1598,23

Empreendimentos Rurais 86,54 28,63 58,10 172,42 129,18 133,14 199,29 807,30
Agropecuária 82,21 27,20 55,20 163,80 122,72 126,48 189,33 766,94

Floresta 2,60 0,86 1,45 4,31 3,88 4,00 3,99 21,09

Pesca e Aquicultura 1,73 0,57 1,45 4,31 2,58 2,66 5,97 19,27

Empreendimentos Não-Rurais 73,28 211,11 101,72 227,73 110,56 26,68 40,45 790,93
Agroindústria 4,31 3,65 3,36 9,44 11,84 0,27 0,77 33,64

Indústria 39,35 108,38 42,69 81,35 28,56 4,06 8,15 312,54

Turismo 4,18 13,57 34,19 4,16 2,10 0,26 0,06 58,52

Infra-Estrutura 1,00 48,85 1,00 1,09 35,54 1,00 1,00 89,48

Exportação 4,46 6,69 0,50 81,15 2,55 1,11 0,50 96,96

Comércio e Serviço 19,98 29,97 19,98 49,94 29,97 19,98 29,97 199,79

Total 199,78 299,67 199,78 499,44 299,67 199,78 299,67 1997,79

Fonte: Ministério da integração Nacional.
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Tabela 27. FNO previsão de aplicação por estado / atividade – 2009, R$ milhões

Atividade Econômica   AC   AM   AP   PA   RO   RR   TO TOTAL

FNO-PRONAF 37.52 101.84 26.80 160.78 91.12 26.80 91.12 535.98
   Agricultura Familiar 37.52 101.84 26.80 160.78 91.12 26.80 91.12 535.98

FNO-Biodiversidade 5.62 15.28 4.02 24.12 13.67 4.02 13.67 80.40
   Floresta e Fauna Silvestre 5.62 15.28 4.02 24.12 13.67 4.02 13.67 80.40

FNO-Amazônia Sustentável 116.31 315.68 83.08 498.47 282.45 83.08 282.45 1,661.52
Empreendimentos Rurais 50.37 27.89 23.44 223.23 122.49 47.49 161.44 656.35
   Agropecuária 48.85 23.91 21.71 216.49 118.79 46.07 158.61 634.43

   Pesca e Aqüicultura 1.52 3.98 1.73 6.74 3.70 1.42 2.83 21.92
Empreendimentos Não-Rurais 65.94 287.79 59.64 275.24 159.96 35.59 121.01 1,005.17
   Agroindústria 3.39 5.70 3.19 5.96 13.80 1.26 5.30 38.60

   Indústria 17.23 159.85 22.48 81.47 40.12 3.52 11.55 336.22

   Turismo 4.04 10.22 4.49 10.95 5.80 1.33 3.92 40.75

   Cultura 1.88 5.09 1.34 8.04 4.56 1.34 4.56 26.81

   Exportação 1.88 5.09 1.34 8.04 4.56 1.34 4.56 26.81

   Comércio e Serviço 37.52 101.84 26.80 160.78 91.12 26.80 91.12 535.98

Total 159.45 432.80 113.90 683.37 387.24 113.90 387.24 2,277.90

Fonte: Ministério da Integração Nacional, Ministério da Fazenda; Banco da Amazônia (2008) Plano de 
Aplicações do Fundo Constitucional do Norte – 2009, Belém – PA.
Obs: Adicionalmente, também serão disponibilizados recursos para atender, no âmbito do Programa FNO-Amazônia 
Sustentável, projetos de infra-estrutura econômica (projetos estruturantes) da ordem de R$ 402,00 milhões.

Financiamento pelo BNDES

Os recursos disponibilizados a partir do BNDES, nas modalidades de BNDES Automático e Finame entre 
2000 e 2008 são detalhadas na Tabela 12. Os recursos do BNDES Automático foram destinados a uma variedade 
de fins, entre os quais o agronegócio, com uma alocação de recursos que aumentou mais de 400% no período de 
oito anos. Já o FINAME evidenciou uma evolução de mais de 800% no mesmo período. 

Tabela 28. Financiamentos através do BNDES automático e Finame 
a partir de 2000 – em milhões de R$

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BNDES AUTOMATICO 1.081,30 1.569,40 1.637,90 1.991,00 2.649,20 2.938,60 2.549,20 3.156,00 3.374,30

Apoio ao Investimento 790,8 1.035,70 988,8 958,3 802,6 1.125,10 956,7 1.544,80 2.001,10

Programas Agrícolas (*) 290,5 533,7 649,1 1.032,70 1.846,60 1.813,50 1.592,50 1.611,20 1.373,20

FINAME 1.375,60 1.750,40 2.363,10 3.719,40 4.318,30 5.606,10 5.837,40 8.881,30 12.605,90

Fonte: BNDES  
*criados por Resolução do Banco Central 

Crédito convencional – bancos privados, de investimentos e financiadoras

Nos bancos privados têm-se, normalmente, juros mais altos e maior dificuldade de acesso. Fora isso, algumas 
instituições internacionais já definem critérios sócio-ambientais que devem ser obedecidos para que se tenha 
acesso às suas linhas de financiamento.

Todavia, devido à formalização da cadeia produtiva nesses últimos anos, à modernização das indústrias 
frigoríficas, à abertura de capital, à maior profissionalização dos pecuaristas, mais bancos privados estão 
disponibilizando crédito à atividade pecuária. 

6. Financiamento
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O Rabobank Internacional Brazil é um exemplo de entidade financeira que a partir de 2006 disponibiliza 
linhas de financiamento para a pecuária. 

Crédito em arrobas

Os recursos provindos dos fundos de investimento, que já financiavam os frigoríficos, agora também estão 
disponíveis ao produtor através da parceria dos frigoríficos com indústrias de insumos.

Nesse caso, o crédito é indexado em arrobas. O produtor recebe o crédito na forma de insumos e/ou 
adiantamento de recursos para aquisição de bois magros e paga no abate.

O Rabobank lançou uma linha de crédito indexado em arrobas. O banco financia o produtor através 
de CPRs (Cédulas de Produto Rural), com travamento de preço da arroba no mercado futuro. Com isso 
concorre com os contratos a termo. 

Outra novidade foi a fundação do JBS Banco, do JBS-Friboi, em julho de 2008. O banco pretende disponibilizar 
crédito para capital de giro e investimento aos pecuaristas em troca de CPRs e NPRs (Nota Promissória Rural) 
as quais são quitadas na hora da entrega dos animais. A intenção é fidelizar os fornecedores.

Condicionantes para crédito

Em julho de 2008 entrou em vigor a resolução 3545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que impede 
empréstimos na modalidade de crédito rural, seja por bancos públicos ou privados, para os produtores da 
Amazônia Legal que não apresentarem o certificado de cadastramento de imóvel rural (CCIR).

Além disso, o produtor tem que apresentar a Licença Única Ambienta l (LAU) que comprova 
a regular idade ambienta l da fazenda e a autorização da Secretar ia Estadual do Meio Ambiente 
para implantar o projeto a ser f inanciado.

A resolução do CMN em função da determinação do MMA, atinge principalmente os médios e grandes 
produtores. Os pequenos produtores, com terras menores que quatro módulos rurais, e que são beneficiados pelo 
Programa Nacional de Agricultura Familiar “B” (Pronaf B), estão isentos dessa exigência. Basta a declaração 
pessoal de que não desmata e que está em dia com o Incra.

Sucessivamente o âmbito da resolução foi restrito ao bioma Amazônia, excluindo assim as partes da Amazônia 
Legal que pertence ao bioma cerrado. Até o momento é difícil estimar qualquer impacto da medida, pois ela 
permitia obter crédito apenas demonstrando de ter solicitado os documentos à autoridade ambiental (e não tendo 
os documentos efetivamente) o que pode ter inviabilizado sua efetiva aplicação.

6.3 Indústria

Além da disponibilidade de terra pública para apropriação, da melhora no status sanitário e da impunidade 
pelos crimes ou infrações ambientais, trabalhistas e fiscais, o aumento da capacidade industrial foi, ao mesmo 
tempo, causa e conseqüência do crescimento da pecuária na Amazônia.

A recente proliferação de frigoríficos e a compra de muitos deles por grandes grupos, que os ampliam e 
equipam, é financiada principalmente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
em certa medida por bancos multilaterais como IFC (grupo Banco Mundial) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), assim como bancos comerciais públicos e privados. Entre os privados, recentemente 
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destacou-se o Bradesco, que ao longo do último ano realizou importantes operações com o grupo Bertin (por 
meio do Bradesco BBI), com JBS Friboi e (junto com Merryl Lynch e Real) com o grupo Marfrig.

No ano de 2008 o BNDES liberou cerca de R$11,86 bilhões para operações diretas com empresas.

Desse total, cerca de R$4,7 bilhões foram destinado a apenas quatro grupos frigoríficos nacionais (Bertin, JBS, 
Marfrig, Independência), o que representa 40% de todo o capital liberado pelo banco nos últimos 12 meses. O 
total para a indústria dos frigoríficos atingiu R$ 5,865 bilhões, ou seja 49,1% dos empréstimos da área industrial 
do banco. Os demais 50,9% foram distribuídos entre indústrias automotivas, usinas de agroenergia e demais 
setores industriais (Figura 20).

 Figura 20. Operações diretas com empresas do BNDES na área industrial – em R$ milhões

Fonte: BNDES.

Mais recentemente, em janeiro de 2009, o frigorífico Minerva conseguiu investimento do BNDES no valor 
total de R$121,85 milhões. No mesmo mês, o Banco da Amazônia concedeu empréstimo de R$97 milhões 
à mesma empresa. O dinheiro será destinado a investimentos na modernização e expansão de unidades da 
companhia.

O frigorífico Independência, que está com pedido de recuperação judicial desde dezembro de 2009 e suspendeu 
o abate em muitas de suas unidades em março de 2009, demitindo milhares de funcionários, recebeu, em março 
de 2009, a segunda parte da ajuda do BNDES, no valor de R$200 milhões.

 
Um dos principais problemas dos frigoríficos é o capital de giro. Muitas empresas utilizavam operações de 

Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACCs) como forma de levantar os recursos mas, com a crise de crédito, 
ficou mais difícil conseguir o capital de giro. É nessa linha que o BNDES atuará. O Conselho Monetário 
Nacional autorizou de forma extraordinária, em abril de 2009, R$ 10 bilhões de empréstimos em capital de giro 
com juros subsidiados de 11,25% ao ano, inferior à própria taxa de captação pelo banco, de 12,75%..

Ajuda adicional também pode vir por meio de empréstimos para estocagem (Empréstimo do Governo 
Federal para estocagem de matéria-prima – EGF e Linha Especial de Crédito à comercialização – LEC) 
da produção de carne em até R$20 milhões por empresa. Outra linha de crédito de R$2,5 bilhões prevê o 
repasse, com o compromisso de recompra, de parte das carteiras de recebíveis das agroindústrias - como 
Cédulas de Produto Rural (CPR) - em garantia das operações. As CPRs são emitidas pelos produtores rurais 
como forma de antecipar recursos necessários para a safra.

6. Financiamento



a hora da conta44

Preços e custos de produção

Neste capítulo são apresentados os históricos dos preços dos bezerros, boi gordo e vaca gorda 
nos principais estados da Amazônia Legal, conforme pesquisa da Scot Consultoria. Na pecuária 
bovina de corte, as receitas são majoritariamente compostas pelas vendas dos animais, sejam 
eles para reposição, engorda ou para o abate.

Boi gordo

Os preços pecuários na Amazônia Legal são historicamente mais baixos do que os preços 
vigentes em São Paulo ou nas principais praças pecuárias do Centro-Sul. Além da maior 
competição pelo gado no Centro-Sul (existem mais plantas frigoríficas), os investimentos mais 
elevados, as melhores condições de logística e a proximidade do mercado consumidor explicam 
tal disparidade entre as cotações. Observe na Figura 21 os preços do boi gordo no Mato Grosso 
(Sudoeste), Pará (Redenção), Rondônia e São Paulo.

Figura  21. Preços do boi gordo no 
Mato Grosso (Sudoeste do Estado), Pará (Redenção), Rondônia e 
São Paulo (Barretos). Em R$/@, valores corrigidos pelo IGP –DI
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Fonte: Scot Consultoria

Observe que a amplitude das diferenças de preço varia ao longo dos anos, mas em São Paulo 
a cotação do boi gordo sempre foi mais elevada que na Amazônia.  

a 
ho

ra
 d

a 
co

nt
a

P
e

c
u

á
ri

a
, 
A

m
a

zô
n

ia
 e

 C
o

n
ju

n
tu

ra

7



45

Na última fase de baixa do ciclo pecuário, os preços do boi gordo na Amazônia Legal caíram mais que no 
restante do País, conforme pode ser observado na Tabela 29. A oferta de animais cresceu, por conta da expansão 
do rebanho – como já relatado - mas ainda existiam, proporcionalmente, poucos frigoríficos na região.

Tabela 29. Preços do boi gordo no primeiro semestre de 2002 e no primeiro 
semestre de 2006 (última fase de baixa do ciclo pecuário) e as variações no período. 
Em R$/@ corrigidos pelo IGP – DI

Estado 1º semestre 2002 – R$/@ 1º semestre 2006 – R$/@ Variação
SP 82,39 60,86 -26,13%
MG 78,43 59,21 -24,50%

GO 76,06 59,11 -22,26%

MS 77,48 55,69 -28,12%
BA 72,93 56,93 -21,94%

MT - Norte 70,34 49,95 -28,98%
PA 66,15 48,53 -26,63%
RO 67,67 46,97 -30,58%
TO 69,53 49,29 -29,11%

Fonte: Scot Consultoria

Além do maior crescimento do rebanho na Amazônia entre 2002 e 2006, em comparação com o restante 
do país, os preços também caíram mais por conta das características da produção pecuária local. Por ter 
proporcionalmente mais vacas de cria que no restante do país, a oferta aumentou mais, percentualmente, porque 
havia um volume significativo de fêmeas para abate no momento da crise.

Nos últimos anos (desde 2006) houve um forte crescimento da indústria frigorífica na Amazônia e 
o ajuste produtivo foi mais intenso nessa região do que no restante do país. Dessa forma, as cotações 
reagiriam fortemente. Veja na Tabela 30 as variações dos preços nos principais Estados entre o segundo 
semestre de 2006 e o segundo semestre de 2008.

Tabela 30. Preço do boi gordo no segundo semestre de 2006 e no segundo 
semestre de 2008 e a variação no período. Em R$/@ corrigidos pelo IGP – DI

Estado 2º semestre 2006 – R$/@ 2º semestre 2008 – R$/@ Variação
SP 67,93 90,14 32,70%
MG 64,69 84,14 30,06%

GO 65,13 82,61 26,83%

MS 64,23 86,25 34,28%
BA 60,73 79,18 30,38%

MT - Norte 55,28 80,08 44,87%
PA 53,77 76,12 41,56%
RO 54,02 78,97 46,18%
TO 54,45 77,03 41,46%

Fonte: Scot Consultoria 

O aumento da concorrência fez com que os preços subissem mais na Amazônia Legal que em outros Estados, 
como São Paulo, Minas Gerais ou Goiás. Além do mais, conforme já apresentado, nos últimos dois anos o 
rebanho bovino da região Norte diminuiu proporcionalmente mais que no restante do País.

De maneira geral, os preços do boi gordo na Amazônia Legal caíram mais do que no restante do País entre 2002 e 2006, 
mas desde então têm acumulado alta mais significativa em comparação com as outras praças pecuárias brasileiras.
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Entre os estados da Amazônia, foi em Rondônia onde o boi gordo mais se valorizou nos últimos anos. Do 
início de 2007 até dezembro de 2008, o preço do boi gordo em Rondônia aumentou 46%, enquanto que em São 
Paulo a alta foi de 32%. 

Figura 22. Evolução dos preços do boi gordo em Rondônia 
nos últimos anos, em valores corrigidos pelo IGP – DI. Em R$/@
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Fonte: Scot Consultoria

Muitas empresas construíram frigoríficos em Rondônia ou aumentaram a capacidade de abate, atraídas pela boa 
qualidade do gado, pelo aumento de oferta e pela melhoria do status sanitário do Estado. Isso fez a concorrência 
aumentar e, conseqüentemente, os preços subirem mais que em outras regiões do país e da Amazônia Legal.

Vaca gorda

Por existir muita atividade de cria na região, a receita gerada com a venda da vaca gorda nos estados da 
Amazônia constitui importante fonte de renda para os pecuaristas.

Assim como ocorre com o boi gordo, os preços da vaca gorda na Amazônia são historicamente mais baixos do 
que os de São Paulo e do Centro-Sul. As fêmeas abatidas são geralmente animais de descarte (vacas velhas) que 
valem menos do que as fêmeas mais jovens, encontradas em maior proporção no Centro-Sul do País.

 
Aliás, o mercado consumidor local é abastecido, em grande parte, com a carne das vacas, sendo que o boi gordo, 
com o crescimento do mercado externo, tem preferência nesta comercialização.

Acompanhe na Figura 27 os preços da vaca gorda no Mato Grosso (Sudoeste do Estado), Pará (Redenção), 
Rondônia e São Paulo (Barretos).
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Figura 27. Preços da vaca gorda no Mato Grosso (Sudoeste do Estado), Pará (Redenção), 
Rondônia e São Paulo (Barretos). Em R$/@. Valores corrigidos pelo IDP – DI
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Fonte: Scot Consultoria

Assim como ocorreu com o preço do boi gordo, os preços da vaca gorda caíram mais na Amazônia 
entre 2002 e 2006 em comparação com outras áreas do País. Além do fato de o rebanho ter aumentado 
mais na Amazônia neste período (enquanto a expansão da indústria se manteve inibida), houve também 
aumento do descarte de matrizes.

O descarte de matrizes ocorre quando os preços pecuários estão baixos e os produtores não conseguem receita 
suficiente com a venda de bois e de vacas de descarte. Por existir forte atividade de cria na região, a queda dos 
preços da vaca foi mais significativa na Amazônia que no restante do País entre o primeiro semestre de 2002 e 
o primeiro semestre de 2006 (fase de baixa do ciclo pecuário).

Tabela 28. Preço da vaca gorda no primeiro semestre de 2002 e no primeiro semestre de 2006 
(última fase de baixa do ciclo pecuário) e a variação no período. Em R$/@ corrigidos pelo IGP – DI

Estado 1º semestre 2002 – R$/@ 1º semestre 2006 – R$/@ Variação
SP 76,15 54,95 -27,84%
MG 72,16 51,01 -29,31%

GO 71,03 49,92 -29,72%

MS 71,43 50,60 -29,17%

BA 74,57 55,01 -26,23%

MT - Norte 65,15 42,55 -34,69%
PA 59,60 42,54 -28,65%

RO 61,21 39,73 -35,10%
TO 63,35 44,33 -30,03%

Fonte: Scot Consultoria

No Norte do Mato Grosso, Rondônia e Tocantins foram registradas as maiores quedas nos preços da vaca gorda 
entre 2002 e 2006. Nos últimos dois anos o preço da vaca gorda também subiu mais que em outras regiões.

7. Preços e custos de produção
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Tabela  29. Preço da vaca gorda no segundo semestre de 2006 e no segundo 
semestre de 2008 e a variação no período. Em R$/@ corrigidos pelo IGP – DI

Estado 2º semestre 2006 – R$/@ 2º semestre 2008 – R$/@ Variação
SP 61,21 83,77 36,86%
MG 56,81 77,35 36,15%

GO 56,63 76,45 35,00%

MS 57,69 79,10 37,11%

BA 57,64 70,75 22,75%

MT - Norte 47,58 72,84 53,10%
PA 47,75 68,49 43,44%
RO 44,62 70,95 59,00%
TO 48,46 70,88 46,27%

Fonte: Scot Consultoria 

Assim como ocorreu com o boi gordo, a maior valorização da vaca foi registrada em Rondônia. Desde o início 
de 2007 até final de 2008, a valorização chega a 59%.

Figura 24. Evolução dos preços da vaca gorda em Rondônia nos últimos anos, 
em R$/@ corrigidos pelo IGP – DI
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Fonte: Scot Consultoria

Bezerros

A cria é uma das atividades mais representativas da região. Portanto os bezerros são importante fonte de renda. 
Pará e Tocantins apresentam forte concentração de rebanhos de cria.

Além de abastecerem os mercados locais, os bezerros destes Estados suprem a demanda de outras regiões, 
especialmente do Centro-Oeste, onde a atividade de cria é menos significativa.
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Figura 25. Preços do bezerro de sobre ano em São Paulo, Pará e Tocantins, 
em R$/cabeça, em valores corrigidos pelo IGP – DI
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Fonte: Scot Consultoria

A forte valorização do bezerro nos últimos dois anos é resultado da crise que afetou a pecuária entre 2002 e 2006, 
que levou ao abate de matrizes e, conseqüentemente, à redução da oferta de bezerros, conforme mencionado. 

 
Observe-se que, entre 2002 e início de 2006, os preços dos bezerros estavam em queda. Isso fez com que a 
atividade de cria deixasse de ser interessante, resultando em descarte de matrizes para o abate. Os preços dos 
bezerros começam a se recuperar um pouco antes do boi gordo. Depois que as matrizes são abatidas, é natural 
que o mercado sinta primeiramente diminuição da oferta de bezerros.

Desde meados de 2006, quando os bezerros começaram a se valorizar, houve aumento em torno de 
76% na cotação desta categoria na Amazônia, enquanto em São Paulo os preços subiram 53%. Mesmo 
no Mato Grosso do Sul, onde existe representativa produção de bezerros, os preços subiram menos que 
na Amazônia, em torno de 52%.

Foi também em Rondônia onde houve a maior valorização do bezerro. Desde meados de 2006, considerando 
os valores corrigidos pelo IDP – DI, o preço do bezerro aumentou cerca de 88%.

Tabela 30. Variação dos preços do bezerro de sobre ano anelorado em alguns 
estados da Amazônia Legal, São Paulo e Mato Grosso do Sul desde meados de 2006

Estado Variação (valores corrigidos IGP-DI)
Mato Grosso 77,38%
Pará 76,59%
Rondônia 88,46%
Tocantins 64,47%
São Paulo 53,16%
Mato Grosso do Sul 52,50%
MÉDIA 68,76%

Fonte: Scot Consultoria

7. Preços e custos de produção
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Figura 26. Evolução dos preços do bezerro de sobre ano anelorado em 
Rondônia nos últimos anos, em R$/cabeça corrigidos pelo IGP – DI
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Fonte: Scot Consultoria

De maneira geral, os preços pecuários na Amazônia Legal são mais baixos que no Centro-Sul do País, mas a 
defasagem diminuiu nos últimos anos.

Custos de produção

A pecuária da Amazônia, de modo geral, é tecnicamente mais atrasada que a pecuária de regiões mais 
desenvolvidas do Centro-Sul do País. Destaca-se, porém, que em algumas regiões do Acre, de Rondônia, do 
Pará e, principalmente, do Mato-Grosso, a produtividade é maior.

Essa heterogeneidade em termos tecnológicos, aliada às peculiaridades regionais, em termos de condições 
naturais, infra-estrutura logística, competição com outras atividades, etc. transforma em um enorme desafio 
qualquer análise comparativa de custo. 

Os custos de produção, considerando uma mesma atividade pecuária, variam pouco de uma região para outra 
(com exceção da recria-engorda). É basicamente o valor do frete que incide sobre os insumos que encarece o 
custo da pecuária em regiões mais distantes. Além do que, quanto mais distante do mercado consumidor, e 
maiores as dificuldades logísticas, a tendência é que os produtos finais (boi e vaca gorda) valham menos do que 
nas regiões mais desenvolvidas. Isso afeta, negativamente, a receita. 

Na Figura 27 tem-se a distribuição padrão dos custos de produção de uma at ividade pecuária de 
ciclo completo.
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Figura 27. Divisão dos custos de produção do ciclo completo tradicional
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Fonte: Scot Consultoria

Na figura 28 está disposta a divisão geral dos custos de produção da cria.

Figura 28. Divisão geral dos custos de produção da cria tradicional
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Como pode ser observado nas figuras 27-29, as divisões dos custos de produção do ciclo completo e da cria são 
bastante semelhantes, sendo que as depreciações compõem a maior parte dos custos.

Já a distribuição dos custos de produção da recria e engorda é diferente. O valor da aquisição do próprio animal 
(reposição) responde pela maior parte do custo.

7. Preços e custos de produção
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Figura 29. Divisão dos custos de produção da recria e engorda tradicional
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Independentemente da atividade, quanto menos tecnificada ela for, maior será a participação das depreciações (custo 
fixo) na composição dos custos totais. 

A aplicação de tecnologia eleva o custo total, pois sobem os custos variáveis (produtos veterinários, nutrição, etc.). No 
entanto, tem-se a otimização de custos fixos e o aumento da receita. O resultado econômico, portanto, tende a ser melhor, 
desde que essa incorporação de tecnologia tenha sido bem planejada e executada.

A seguir é apresentado o comportamento dos custos médios de produção da pecuária de corte do Brasil, ao 
longo dos últimos anos, através do Índice de Custo da Scot Consultoria. Esse índice pode ser considerado a 
inf lação da pecuária nacional.

Os insumos considerados e a sua respectiva participação na formação do índice de custo de produção estão 
resumidos na Tabela 31.
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Tabela 31. Insumos e participação de cada um no cálculo do Índice de Custo de produção 
da pecuária brasileira com baixa e alta tecnologia

Categoria de insumo Especificação Baixa tecnologia Alta tecnologia

Fertilizantes

Sulfato de amônio

0,19% 33,58%

Uréia
Cloreto de potássio
Super fosfato simples
Super fosfato triplo
formulados

Defensivos
Herbicidas

1,74% 5,47%Cupinicidas
Formicidas

Alimentos concentrados

Farelo de algodão 28

0,87% 6,43%

Farelo de algodão 38
Caroço de algodão
Promil
Refinazil
Farelo de soja
Milho
Farelo de trigo
Polpa cítrica

Mineralização

Sal branco

7,85% 8,15%
Sal mineralizado
Suplemento proteinado de verão
Suplemento proteinado de inverno
Suplemento mineral com uréia

Combustível

Diesel

1,61% 1,94%
Gasolina
Álcool
Lubrificantes

Produtos veterinários

Antibióticos

2,24% 5,51%
Antiinflamatórios
Carrapaticidas e mosquicidas
Vacinas
Vermífugos

Imobilizados Capital imobilizado 5,38% 2,86%
Salários Salários e encargos 21,00% 12,76%
Maquinários Maquinários 55,60% 15,35%
Outros Outros 3,51% 7,95%

Fonte: Scot Consultoria 

Observe na Figura 30 a variação do custo de produção na pecuária com aplicação constante de 
tecnologia. A interpretação deve ser feita da seguinte forma: o índice tem início em 100 (1994), quando 
se inicia a comparação dos custos. A partir daí, é possível seguir a evolução mês a mês. Por exemplo: 
quando o índice chegou a 600, o custo médio da pecuária, com aplicação constante de tecnologia, 
aumentou em cerca de 500% em comparação a 1994.

7. Preços e custos de produção
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Figura 30. Evolução dos custos de produção na pecuária 
com aplicação constante de tecnologia
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Fonte: Scot Consultoria

Para ilustrar a evolução dos custos - e uma vez que os gráficos anteriores, referentes aos preços do boi gordo, 
foram construídos considerando o efeito da inflação - observe na Figura 31 o Índice de Custo de produção com 
aplicação constante de tecnologia versus o IGP-DI, que retrata a inflação.

Figura 31. Evolução dos custos de produção na pecuária 
com aplicação de tecnologia e do IGP-DI
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Fonte: Scot Consultoria

O custo médio de produção variou acima da inflação durante os últimos anos, prejudicando a rentabilidade da pecuária. 
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Conclusões e recomendações

Conforme analisado, a valorização das terras nas fronteiras agrícolas é uma consequência 
da migração expressiva da atividade e da capacidade industrial associada para aquelas regiões, 
porém nem sempre reflete a precariedade da posse, por se tratar em geral de ocupação em 
terras públicas, e dos passivos ambientais, pela presunção de impunidade. Os preços atuais 
da terra, quando aplicados à área passível de atividade pecuária, tendem portanto a reduzir a 
competividade da região, tornando mais atrativas outras atividades econômicas alternativas que 
podem contar com a unidade produtiva como um todo, tais como o manejo florestal.

Em geral, a rentabilidade da pecuária legal na região tende a ser baixa, apesar das condições 
climáticas favoráveis, no atual padrão de produtividade. Para obter uma rentabilidade competitiva, 
portanto, seria necessário passar para outro padrão de produtividade, o que requer investimentos 
maiores e manejo cada vez mais especializado, e portanto a disponibilização de crédito expressivo 
para atingir este padrão. Num processo típico de adoção de tecnologia, hoje, os investimentos são 
adotados na seguinte ordem descrita na Tabela 32.
 

Tabela 32. Progressão de investimento no processo de adoção da tecnologia

Passos atuais durante o processo de tecnificação Cria Recria e engorda Ciclo completo
1. Mineralização do rebanho X X X
2. Sal com uréia na seca X X X
3. Sal proteinado na seca X X X
4. Programas sanitários X X X
5. Genética e cruzamentos X X X
6. Melhoria na estrutura das pastagens e corredores X X X
7. Rotação de pasto sem planejamento X X X
8. Estação de monta X X
9. Creep feeding X X
10. Inseminação artificial X X
11. Semi-confinamento X X
12. Melhoramento das pastagens* X X X
13. Rotação de pastagens com planejamento X X X
14. Suplemento alimentar com volumosos na seca X X X
15. Confinamento X X
16. Adubações corretivas e repositivas em pastagens X X X
17. Controle químico de invasoras X X X
18. Adubações intensivas em áreas de pastagens X X
19. Suplementação concentrada em pasto no verão X X
20. Crescimento da área intensificada e confinamento  X X
21. Melhor exploração das forragens. X X

Fonte: Scot Consultoria
* Com uso de gramíneas e leguminosas mais produtivas, com maior valor 
nutritivo e adaptadas às diferentes condições ambientais da região.

 
Para tanto precisaria inverter o cenário do financiamento descrito no capítulo 6, que visa 

em geral a expansão da atividade em vez de sua produtividade. Utilizar de forma eficiente o 
principal recurso (terra) é o desafio econômico central para que a pecuária amazônica se torne 
competitiva e rentável mesmo na legalidade fundiária, ambiental e trabalhista.
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Recomendações

1. Depois do setor industrial da carne ter sido o mais beneficiado nos últimos anos pelo BNDES, o atual 
socorro pleiteado para o setor – e prontamente concedido com decisão política - deveria ser vinculado 
a condicionantes que reflitam os interesses difusos, e não apenas os interesses particulares de poucos 
grupos. Hoje há uma oportunidade para definir de forma aberta as condições a serem impostas pela 
sociedade para socorro aos grupos em crise ou para capitalização daqueles que utilizam a crise para 
concentrar ainda mais o setor. A adoção de políticas de compra rigorosas e transparentes, restrições 
sobre a localização de novas unidades produtivas ou sobre a eventual reativação daquelas desativadas, a 
participação efetiva nos esforços de intensificação dos fornecedores são algumas das principais medidas 
que deveriam constituir um pressuposto para novos financiamentos.

2. O financiamento público - e outros investimentos subsidiados publicamente - para o setor pecuário na 
Amazônia deveriam priorizar uma forte melhora na produtividade, mobilizando algo entre R$ 100 e 
R$ 400 por hectare, para os pastos levemente degradados, e entre R$ 500 e R$ 1.000 por hectare, 
para os pastos moderadamente a severamente degradados. Isso permitiria alcançar um aumento de 35% 
do rebanho na Amazônia (atingindo 100 milhões de cabeças) com uma reduçao expressiva na área de 
pastagem, de 43% em relação à área ocupada na região em 2006. O investimento necessário para tanto 
é estimado entre R$ 14,5 e R$ 39 bilhões, dependendo das características tecnológicas e locais, e o 
investimento paralelo em difusão de conhecimentos. 

3. No segmento da produção, uma simples reorientação dos recursos do FNO Normal teria efeitos 
expressivos para priorizar uma expressiva melhora na produtividade: por exemplo, em cada categoria 
por tamanho de operação hoje existente poder-se-ia introduzir três níveis de taxa de juro, em vez de um: 
na categoria até R$ 110 mil, quem demonstrar uma lotação acima de 2 UA/ha teria acesso a uma taxa de 
3%, quem tiver entre 1,5 e 2 UA teria uma taxa de 6% e aqueles abaixo de 1,5 teriam a taxa de 7,50%, 
esta última ainda expressivamente subsidiada em relação ao mercado por se tratar de pequenos-médios 
produtores, mas menos atrativa. Já no caso dos empréstimos na faixa média, entre 110 mil e um milhão 
de reais, a progressividade partiria de 5%, com etapa intermediária nos 8% e limite maior nos 10%. 
Finalmente, nas operações superiores a R$ 1 milhão, iniciaria-se com 6% nos casos de lotação avançada, 
passando a respectivamente para 9% e 15% nos outros casos. Dessa forma, o aumento do subsídio para 
os mais produtivos, em todas as categorias, seria pago com recursos dos grandes menos produtivos, com 
resultado fiscalmente neutro, ou seja sem onerar o Tesouro acima do que acontece hoje. Outros ajustes 
semelhantes podem ser realizados em diversas linhas descritas no capítulo 6 deste relatório.

4. Conforme alertado no relatório O Reino do Gado, é preciso urgentemente suspender as atividades de 
regularização fundiária por parte do INCRA que levem à injeção de novas terras públicas no mercado, 
privatizando as mesmas e gerando concorrência desleal com quem busca o investimento na melhora da 
produtividade. Iniciativas que ampliam o reconhecimento do fato consumado e promovem anistias para 
ocupação de terras públicas, assim como assentamentos em áreas florestais sem viabilidade econômica, 
significam concretamente inviabilizar as perspectivas de recuperação de áreas alteradas e de investimento 
na melhora da lotação. Medidas como a MP 458 do governo federal, atualmente em discussão no 
Congresso, podem atrasar em anos o necessário ajuste de produtividade no setor.

5. Continua faltando apoio, transparência e envolvimento da sociedade a respeito do Zoneamento Agrícola 
das Áreas já Desmatadas até 2005, que o Ministério da Agricultura já deveria ter completado. Este processo 
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deveria ser vinculado a um pacto para criar incentivos à intensificação do uso de áreas já desmatadas, 
com potencial agropecuário, criando um cadastro de propriedades e empresas acreditadas, com acesso 
a linhas diferenciadas de crédito e preços mais atrativos. Sem implementar ações positivas como esta 
urgentemente, faltam as condições para a pecuária da Amazônia mudar de padrão de produtividade e ser 
retida nas áreas alteradas sem gerar novos processos de fronteira.

6. Fora das políticas públicas, a única medida de mercado que parece ser viável e fazer alguma diferença seria 
a adoção, por parte do varejo, dos frigoríficos e do setor financeiro ao processo – em fase de finalização 
até junho de 2009 – da Iniciativa Brasileira de Verificação da Agricultura e Pecuária. Trata-se do primeiro 
sistema para credenciar e reconhecer critérios e selos de certificação que normalmente focam uma cultura 
individual. Semelhante ao FSC para a área florestal, o sistema é baseado em governança tripartite (setores 
social, ambiental e econômico) e adesão voluntária do mercado. Até hoje conta com expressivo apoio na 
área agrícola, especialmente entre setores como grãos, cana, etc., mas carece de atores econômicos da 
cadeia da pecuária, mais relutantes em adotar práticas avançadas. A Iniciativa Brasileira, gestada no país 
entre lideranças do agronegócio, dos movimentos sociais e ambientalistas em antecipação a quaisquer 
critérios que venham a ser demandados de fora do Brasil, pode ser logo um instrumento de diferenciação, 
reconhecimento e agregação de valor para aqueles produtores e frigoríficos que desejarem descolar sua 
imagem dos segmentos mais atrasados do setor.
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Anexos

ANEXO 1. METODOLOGIA E FONTES CONSULTADAS

O presente estudo tomou como ponto do partida o relatório “O Reino do Gado”, de autoria 
da OSCIP Amigos da Terra-Amazônia Brasileira. As informações do relatório foram checadas 
e analisadas, com o objetivo de apontar as tendências que se confirmaram e aquelas que não se 
confirmaram desde a produção do relatório.

A limitação de tempo e de recursos e a abrangência do estudo levaram à opção pelo enfoque 
metodológico denominado “Pesquisa Rápida” (Rapid Assessment ou Quick Appraisal). Esse 
enfoque tem sido amplamente utilizado em análises de sistemas agroalimentares. É bastante 
pragmático e utiliza, de forma combinada, métodos de coleta de informações convencionais, 
no qual o rigor estatístico é flexibilizado em favor da eficiência operacional (GEPAI/SEBRAE/
GenAqüi, sem data).

O método de pesquisa rápida é caracterizado por três elementos principais: o uso maximizado 
de informações de fontes secundárias, a coleta de informações junto a agentes-chave da cadeia 
em questão e a observação direta dos estágios que a compõem (SOUZA FILHO et al., 2007).

Para tanto foram utilizadas informações secundárias obtidas junto a órgãos do governo, 
institutos de pesquisa, bancos de dados de empresas privadas (notadamente da Scot Consultoria) 
e associações de classe, além de dados primários, obtidos através de consultas a agentes-chave 
da cadeia produtiva da carne bovina.

A Scot Consultoria trabalha, desde 1996, com levantamento e análise de informações de 
mercado direcionadas, principalmente, às cadeias produtivas da carne bovina e do leite. Conta 
com um corpo de profissionais formado por administradores, engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários e zootecnistas que se mantêm em contato diário com agentes desses setores, 
sejam produtores, corretores, profissionais do setor frigorífico, das indústrias de insumos, 
atacadistas, varejistas ou pesquisadores. As informações, portanto, são coletadas, interpretadas 
e disponibilizadas ao mercado em tempo real. A empresa também realiza análises setoriais e 
estudos de viabilidade econômica de investimentos, além de produzir estatísticas referentes à 
pecuária de corte e de leite. As metodologias de trabalho envolvem, via de regra, o cruzamento 
de informações oficiais, a observação dos mercados e a consulta a agentes-chave.

No que diz respeito aos agentes-chave, foram mais de 50 profissionais consultados 
especificamente para esse estudo, todos eles ligados à produção de carne bovina na Amazônia 
Legal. Esses profissionais atuam na produção de bovinos, compra de gado, compra e venda de 
carne, venda de terras, venda de insumos e assistência técnica, tendo contribuído, principalmente, 
com informações relativas a índices zootécnicos e relacionamento entre os elos da cadeia. Tais 
agentes-chave, fazem parte do corpo regular de colaboradores da Scot Consultoria. A Scot 
Consultoria possui e mantém um compromisso de confidencialidade junto à suas fontes.
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ANEXO 2. DADOS COMPLEMENTARES

Figura A.1 Distribuição do rebanho bovino no Acre
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Figura A.2 Distribuição do rebanho bovino no Amapá
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Figura A.3 Distribuição do rebanho bovino no Amazonas
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Figura A.4 Distribuição do rebanho bovino no Maranhão
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Figura A.5 Distribuição do rebanho bovino no Mato Grosso
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Figura A.6 Distribuição do rebanho bovino no Pará
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Figura A.7 Distribuição do rebanho bovino em Rondônia
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Figura A.8 Concentração do rebanho bovino em Roraima
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Figura A.9 Distribuição do rebanho bovino no Tocantins
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Tabela A.1 Lista dos frigoríficos da Amazônia Legal por estado e município, 
fevereiro de 2009 (incluindo aqueles com e sem SIF)

Mato Grosso Situação
Bertin Água Boa - MT Ativa
Quatro Marcos Alta Floresta - MT Desativado
Frigocar Alta Floresta - MT Ativa
Ind. Frig. Vale do Teles Pires Alta Floresta - MT Ativa
Friboi Araputanga - MT Ativa
Friboi Barra do Garças - MT Ativa
Margen Barra do Garças - MT Desativado
IPP de Carvalho Barra do Garças - MT Ativa
Arantes Alimentos Canarana - MT Ativa
Friboi Cárceres - MT Ativa
Supermercado Juba Ltda. Cárceres - MT Ativa
V. A. Gouvea Cárceres - MT Ativa
Quatro Marcos Colider - MT Desativado
Independência Colíder - MT Ativa
Independência Confresa - MT Ativa
Quatro Marcos Cuiabá - MT Desativado
Frigorífico Redentor Guarantã do Norte - MT Ativa
Quatro Marcos Juara - MT Desativado
Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Juara - MT Ativa
Independência Juína - MT Ativa
R. Veronese - ME Juína - MT Ativa
Frigozan Frigorífico Ltda. Matupá - MT Nunca abateu
Friouro Frigorífico Ltda. Matupá - MT Ativa
Vale Grande indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Matupá - MT Ativa
Perdigão Mirassol D’Oeste - MT Ativa
Indústria e Comércio de Alimentos Nova Canaã Nova Canaã do Norte - MT Ativa
Arantes Alimentos Nova Monte Verde do Norte - MT Ativa
Independência Nova Xavantina - MT Ativa
Abatedouro e Frigorífico Imperial Ltda. - ME Nova Xavantina - MT Ativa
Marfrig Paranatinga - MT Ativa
Friboi Pedra Preta - MT Ativa
Independência Pontes e Lacerda - MT Ativa
Frigorífico Vale do Guaporé S/A Pontes e Lacerda - MT Ativa
Nutrifrigo Alimentos Ltda. Primavera do Leste - MT Ativa
N. I. Carneiro & Cia. Ltda. EPP Rondonópolis - MT Desativado
Frigorífico Mataboi S/A Rondonópolis - MT Ativa
Agra Agroindustrial de Alimentos S/A Rondonópolis - MT Desativado
Frigorífico Mercosul S/A Rondonópolis - MT Ativa
Quatro Marcos São José dos Quatro Marcos - MT Ativa
Bombonatto Ind. De Alimentos Ltda. - ME Sinop - MT Ativa
Rodopa Exportação de Alimentos e Logística Ltda. Sinop - MT Ativa
Frigorífico Alto Norte S/A Sinop - MT Ativa
Marfrig Tangará da Serra - MT Ativa
Marfrig Frigorífico e Comércio de Alimentos Ltda. Tangará da Serra - MT Ativa
Abatedouro Vale do Bugres Barra do Bugres - MT Ativa
Matadouro Frigorífico Pantanal Ltda. Várzea Grande - MT Ativa
Sadia S/A Várzea Grande - MT Ativa
Friminas Frigorífico Minas Gerais Ltda. Várzea Grande - MT Desativado
Frical - Frigorífico Ltda. Várzea Grande - MT Ativa
Savana Ind. E Com. Ltda. Várzea Grande - MT Desativado
Quatro Marcos Vila Rica - MT Desativado

Rondônia Situação
Três Gerações Cacoal - RO Ativa
Frigoserve Cacoal Cacoal - RO Ativa
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Friboi Cacoal 1 - RO Ativa
Friboi Cacoal 2 - RO Ativa
Candeias Candeias do Jamari - RO Ativa
Marfrig Chupinguaia - RO Em construção
Independência Colorado do Oeste - RO Ativa
Ji-Paraná Ji-Paraná - RO Ativa
Rondosafra Ji-Paraná - RO Ativa
Tangará Ji-Paraná - RO Ativa
Friboi Pimenta Bueno - RO Ativa
Bertin Pimenta Bueno - RO Desativado
Friboi Porto Velho - RO Ativa
Independência Rolim de Moura - RO Ativa
Serra Azul Rolim de Moura - RO Ativa
Margen Rolim de Moura - RO Desativado
Friboi Vilhena - RO Ativa

Pará Situação
Frigol Água Azul do Norte - PA Ativa
Altamira Altamira - PA Ativa
Frivasa Belém - PA Ativa
Mafripar Castanhal - PA Ativa
Frimasa Castanhal - PA Ativa
Ativo Alimentos Castanhal - PA Ativa
Margen Mãe do Rio - PA Desativada
Bertin Marabá - PA Ativa
Bertin Redenção - PA Ativa
Rio Maria Rio Maria - PA Ativa
Bertin Santana do Araguaia - PA Ativa
Frigosan Santarém - PA Ativa
Ribeiro Santarém - PA Ativa
Bertin Tucumã - PA Ativa
Mafripar Xinguara - PA Ativa
Friboi Xinguara - PA Ativa

Tocantis Situação
Cooperfrigu Alvorada - TO Ativo
Coopercu Araguaçú - TO Ativa
Bertin Araguaína - TO Férias
Margen Araguaína - TO Desativado
Frigorífico Araguaia Tocantins Araguaína - TO Desativado
Matripa Araguaína - TO -
Minerva Araguaína - TO Ativa
Boiforte Araguaína - TO Ativa
Tripanorte Colméia - TO Ativa
Frigorífico Marca Gurupí - TO Desativado
Friboiso Paraíso do Tocantins - TO Desativado

Acre Situação
Friboi Rio Branco - AC Ativa
Rio Branco Rio Branco - AC Ativa
Frigoverde Rio Branco - AC  
Santa Marina Rio Branco - AC Ativa
Frigomard Senador Guimard - AC Ativa

Maranhão Situação
Frigocarne Açailândia - MA Ativo
Frimasa Açailândia - MA Ativo
Eldorado Igarapé do Meio - MA Ativo
Imperatriz Imperatriz - MA Ativo
Vale do Tocantins Imperatriz - MA Ativo
Boi Bom São Luís - MA Ativo
Aguiar São Luís - MA Ativo
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Frigotil Timon - MA Ativo
Amapá Situação

Matadouro Municipal de Macapá Macapá - AP Ativo
Ananda II Macapá - AP Ativo
Amazônia Macapá - AP Ativo
Santa Rita Macapá - AP Ativo
Polar Calçoene - AP Ativo
N. Sra. Da Boa Viagem Santana - AP Ativo

Roraima Situação
Coopercarne Boa Vista - RR Ativa
Matadouro Municipal Boa Vista - RR Ativa
Matadouro Frigorífico de Roraima Boa Vista - RR Ativa

Amazonas Situação
Frigomasa Manaus - AM Ativa
Agropam Boca do Acre - AM Ativa
Manaus Iranduba - AM Ativa
Amazonboi Manaus - AM Ativa
Moab Manaus - AM Ativa
Costa Brava Manaus - AM Ativa
A. Ribeiro Manaus - AM Ativa

Tabelas A.2-10 Financiamento total da atividade pecuária 
por estado da Amazônia Legal, por destinação, em 2007

Tabela A.2    ACRE Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Ha) 

CUSTEIO
Animais 296         25.611.645,75 -   
Outras Aplicações 6             474.975,00 4.225,00 
TOTAL 302        26.086.620,75 4.225,00 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 394           4.008.762,55 -   
Melhor Explorações 1063           9.684.096,60 5.211,99 
Máquinas e Equipamentos 157             983.572,86 -   
Veículos 64           2.376.406,80 -   
Animais de Serviço 93             103.435,08 -   
Outras Aplicações 75             473.143,23 -   
TOTAL 1846        17.629.417,12 5.211,99 

COMERCIALIZAÇÃO
Desconto (NPR e DR) 1               88.549,57 -   
TOTAL 1               88.549,57 -   

TOTAL GERAL 2149         43.804.587,44                               9.436,99 
Fonte: BACEN

Tabela A.3 AMAZONAS Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 271           9.916.598,70  -   
Outras Aplicações 107             303.124,12 5.863,50 
TOTAL 378        10.219.722,82 5.863,50 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 1184           9.306.328,50 -   
Melhor Explorações 1039           7.251.959,67 4.084,70 
Máquinas e Equipamentos 458           3.273.205,00  -   
Veículos 174           3.313.112,34  -   
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Animais de Serviço 80             101.658,00 -   
Outras Aplicações 105             456.072,09 -   
TOTAL 3040        23.702.335,60 4.084,70 

COMERCIALIZAÇÃO
Desconto (NPR e DR) 197         24.509.831,85 -   
TOTAL 197        24.509.831,85 -   

TOTAL GERAL 3615         58.431.890,27 9.948,20 

Tabela A.4 AMAPÁ Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 44           2.249.509,11 -   
    
TOTAL 44          2.249.509,11 -   

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 58             479.204,49 -   
Melhor Explorações 60             293.513,15 45,00 
Máquinas e Equipamentos 23             243.365,42 -   
Veículos 12             434.913,12 -   
Animais de Serviço    
Outras Aplicações 11               47.062,46 -   
TOTAL 164          1.498.058,64 45,00 

TOTAL GERAL 208           3.747.567,75 45,00 

Tabela A.5 MARANHÃO Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 1115            37.580.025,87 -   
Beneficiamento ou Indust. 32                178.704,05  
Outras Aplicações 1938            12.633.875,31 47.457,34 
TOTAL 3085           50.392.605,23 47.457,34 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 48713          152.480.997,44  -   
Melhor Explorações 26122            78.097.387,02  52.804,01 
Máquinas e Equipamentos 7970            11.105.734,33  -   
Veículos 523             4.052.528,13  -   
Animais de Serviço 3798             5.474.179,17  -   
Outras Aplicações 11800             6.613.953,33  -   
TOTAL 98926         257.824.779,42 52.804,01 

COMERCIALIZAÇÃO
Pré-Comercialização 1                    2.500,00  -   
Adiant. Coop Prod Entreg Venda 1                    1.440,00  
TOTAL 2                   3.940,00 -   

TOTAL GERAL 102013          308.221.324,65 100.261,35 

Tabela A.6 MATO GROSSO Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 14385          435.946.996,44 -   



75

Beneficiamento ou Indust. 11                819.580,00  
Outras Aplicações 418            29.048.673,80 214.781,32 
TOTAL 14814         465.815.250,24 214.781,32 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 8630          319.507.726,60 -   
Melhor Explorações 4406          138.312.184,11 102.637,67 
Máquinas e Equipamentos 190             7.582.030,38 -   
Veículos 24             1.033.530,03 -   
Animais de Serviço 127             1.601.156,41 -   
Outras Aplicações 1395            32.413.320,21 -   
TOTAL 14772         500.449.947,74 102.637,67 

COMERCIALIZAÇÃO
EGF 2             1.000.000,00 -   
Pré-Comercialização 203             8.930.710,47 -   
Desconto (NPR/EDR) 227            10.161.735,89 -   
Leite CPR (Res 2896 24/10/2001) 1 191484,15 -   
TOTAL 433           20.283.930,51 -   

TOTAL GERAL 30019          986.549.128,49 317.418,99 

Tabela A.7 TOCANTINS Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 2.606             126.494.581,01 -   
Outras Aplicações 485               19.441.596,32 181.949,94 
TOTAL 3.091             145.936.177,33 181.949,94 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 7.524             105.633.567,10 -   
Melhor Explorações 7.188               59.264.299,17  75.101,92 
Máquinas e Equipamentos 672                 9.009.258,07 -   
Veículos 236               13.229.075,20 -   
Animais de Serviço 186                   805.863,89 -   
Outras Aplicações 1.290                 7.227.690,55 -   
TOTAL 17.096             195.169.753,98 75.101,92 

COMERCIALIZAÇÃO
Desconto (NPR e DR) 3                   174.502,21 -   
    
TOTAL 3                   174.502,21 -   

TOTAL GERAL 20.190             341.280.433,52 257.051,86 

Tabela A.8  RONDÔNIA Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 9.276             134.945.619,45  - 
Outras Aplicações 52                 2.397.183,39 19.823,57 
TOTAL 9.328             137.342.802,84 19.823,57 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 1.967               48.980.212,83  - 
Melhor Explorações 521               14.268.736,26 9.911,80 
Máquinas e Equipamentos 242               10.671.703,02  - 
Veículos 176               11.796.159,07  - 
Animais de Serviço 61                   160.598,61  - 
Outras Aplicações 530                 7.909.267,51  - 
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TOTAL 3.497              93.786.677,30 9.911,80 

COMERCIALIZAÇÃO
Desconto (NPR e DR) 25                 3.730.364,18  - 
TOTAL 25                3.730.364,18  

TOTAL GERAL 12.850             234.859.844,32 29.735,37 

Tabela A.9 PARÁ Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 4.402    154.902.978,95 -   
Beneficiamento ou Indust. 1             8.685,47  - 
Outras Aplicações 137       5.835.500,34 48.447,03 
TOTAL 4.540   160.747.164,76 48.447,03 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 19.253    146.647.738,13  - 
Melhor Explorações 9.697     87.936.523,71 47.493,70 
Máquinas e Equipamentos 1.911     27.508.989,60  - 
Veículos 298     16.562.740,99  - 
Animais de Serviço 2.297       2.387.824,02  - 
Outras Aplicações 2.155     14.714.170,78  - 
TOTAL 35.611   295.757.987,23 47.493,70 

COMERCIALIZAÇÃO
EGF 3       2.000.000,00  - 
Pré-Comercialização 1            14.190,47  - 
Desconto (NPR E DR) 15       1.555.524,43  
TOTAL 19       3.569.714,90  

TOTAL GERAL 40.170    460.074.866,89 95.940,73 

Tabela A.10 RORAIMA Contrato  Total Financiado  Área Financiada (Há) 

CUSTEIO
Animais 113       3.625.113,60  - 
Outras Aplicações 21            66.760,44 121,50 
TOTAL 134       3.691.874,04 121,50 

INVESTIMENTO
Aquisição de Animais 1.578       4.723.561,35 -   
Melhor Explorações 673       4.102.043,89 212,00 
Máquinas e Equipamentos 66          274.627,61 -   
Veículos 57       1.080.789,50 -   
Animais de Serviço 34            37.688,02 -   
Outras Aplicações 79     10.426.913,33 212,00 
TOTAL 2.487     20.645.623,70 424,00 

TOTAL GERAL 2.621     24.337.497,74 545,50 
Fonte: BACEN
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