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representativa delas: o acordo estabelecido com 
a maior empresa de biotecnologia do planeta, a 
Monsanto, para encerrar a cobrança indevida de 
royalties aos produtores.

Os avanços dizem respeito também ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(SENAR-MT), que assumi, já em 2011, depois de 
um período de intervenção e com um orçamento 
curto. De lá para cá, a partir de um incremento na 
arrecadação, que cresceu mais de 100% no período, 
atendemos 561,8 mil pessoas, o equivalente a 57% 
de todos que a entidade beneficiou em seus 23 anos 
de história, nas frentes de formação profissional e 
de promoção social. Muito foi feito com o enfoque 
voltado à tecnificação das atividades rurais das 
15 principais cadeias produtivas de Mato Grosso. 
Assim, ampliou-se de 99 para 254 a quantidade de 
treinamentos, ainda com o aumento de 134 para 
357 instrutores ativos para ministrar os cursos nos 
141 municípios do Estado. 

O SENAR-MT levou cidadania às comunidades 
rurais localizadas nos rincões de Mato Grosso com 
programas especiais que possibilitaram acesso a 
atendimento médico e odontológico, tratamento 
psicomotor, oficinas, confecção de documentos, 
lazer, cultura e demais atividades de bem-estar. 
Essas ações atingiram mais de 333 mil pessoas.

A implantação do principal instituto de estudos 
agropecuários é a atividade que mais me orgulha 
à frente do Sistema. Em 2008, o Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária tinha, 
praticamente, apenas esse belo nome. Nós 
reestruturamos todo o Imea. Hoje, elabora 
informação de qualidade e credibilidade sobre Mato 
Grosso subsidiando decisões e medidas, a todo 
tempo, no cenário do agronegócio e atendendo 
organizações privadas e públicas do país e do 
mundo com o seu corpo de 31 pesquisadores. E 
é dentro de suas atividades que nasce o Agrihub, 
o projeto que conecta produtor rural, experts em 
soluções tecnológicas, pesquisadores e investidores 
para que o Estado protagonista na produção 
agropecuária seja, também, produtor de inovação 
para os desafios do campo.

Enfim, saímos de uma Famato devedora e com 

menos Sindicatos para uma Famato com dinheiro 
em caixa e muito mais representantes. De um 
Imea que só tinha o nome e hoje é reconhecido 
internacionalmente, e o Senar, de uma interdição 
com orçamento justo, para um Senar com três vezes 
mais recursos e, também, três vezes mais número 
de treinamentos, três vezes mais instrutores, muitas 
vezes mais estrutura e atendendo mais de 560 mil 
pessoas em seis anos.

Posso afirmar, com todas as letras, que nosso 
Sistema tornou-se referência nacional. Em qualquer 
ente pertencente à Confederação da Agricultura e 
Pecuária Brasileira, ou a qualquer estrutura do setor 
no Brasil, o Sistema Famato/SENAR-MT é citado 
como um dos melhores. 

Tudo isso é resultado da equipe que montamos, entre 
diretores e funcionários. Nossos colaboradores são 
todos contratados por sua competência, único 
critério adotado. Temos uma equipe enxuta, mas 
todos atuando por meritocracia.

Por fim, mesmo sem ver esse tempo todo passar, 
chego ao final do mandato com a enorme 
satisfação por ter cumprido o meu dever e feliz por 
possibilitar a renovação no processo eleitoral. Aliás, 
a decisão de haver apenas uma reeleição na Famato 
foi tomada ao longo da atual gestão, por entender 
que as lideranças formadas nesse tempo precisam 
assumir o protagonismo do setor, ocupar os espaços 
deixados, num pleno exercício de democracia.

Resta-me, assim, agradecer a cada um que devotou 
sua confiança em nosso trabalho ao longo dos 
últimos oito anos frente à principal entidade 
representativa do produtor rural de Mato Grosso. 
Posso afirmar que foram muitas as conquistas e 
que deixamos um resultado muito melhor para 
aqueles que continuarão nesse caminho. Sigamos 
em frente!

Muito obrigado!

Rui Prado

Presidente do Sistema Famato/SENAR-MT
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Setenta mil e oitenta horas, dois mil novecentos 
e vinte dias, quatrocentos e dezessete semanas, 
oito anos. Foi um tempo de ininterrupto e intenso 
trabalho, com incontáveis desafios, conquistas 
e ações em prol do fortalecimento sindical 
agropecuário, do produtor rural, enfim, de homens 
e mulheres que fazem o setor econômico mais 
importante do Estado acontecer.

Depois de tanto tempo, o país e Mato Grosso não são 
mais os mesmos. Muitos foram os percalços com 
as mudanças políticas, sociais e, principalmente, 
econômicas que toda sociedade viveu. Porém, uma 
coisa foi a mesma ao longo de todo esse período 
no Sistema Famato/SENAR-MT: a dedicação desta 
gestão para o fortalecimento da representatividade 
do setor rural.

À frente da Federação da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso (Famato), percebi de pronto que a força 
do campo passa necessariamente pela construção 
do protagonismo de sua base e, dessa forma, 
trabalhamos para ampliar a parceria e a atuação dos 
Sindicatos Rurais na mesma velocidade em que se 
desenvolve a agropecuária. A contribuição deu-
se para o fortalecimento institucional, financeiro, 
físico e ideológico junto às lideranças em todo o 
Estado.

Nesse cenário, deparei-me, à época, com uma 
estrutura organizacional em construção, com um 
número de Sindicatos Rurais 10% inferior ao que 
temos hoje, um orçamento deficitário da entidade 
e um menor engajamento, portanto, no sistema 
sindical. O foco na profissionalização da equipe 
da Famato possibilitou a mudança dessa realidade 
e o incremento na representatividade do produtor 
rural.

Com o apoio dos Sindicatos Rurais, a Federação pôde 
enfrentar e vencer muitas questões pela garantia 
de seus direitos. Posso citar o Código Florestal 
Brasileiro, o Zoneamento Socioeconômico de Mato 
Grosso, o Pensar MT e o Centro Oeste Competitivo. 
Merecem lembrança também as ações judiciais 
que culminaram no fim da declaração do ADA (Ato 
Declaratório Ambiental) - que serviu para todo o 
Brasil -, na diminuição da alíquota do ICMS para a 
compra de maquinário em Mato Grosso e na mais 
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2013/2016

• Rui Prado - Presidente 

• Normando Corral - 1º Vice-Presidente

• George Diogo Basilio - 2º Vice-Presidente

• Rogério Romanini - Diretor de Relações 

Institucionais

• Cecília Claudinéia Stafuzza - Vice- Diretora 

de Rel. Institucionais

• Nelson Luiz Piccoli - Diretor Adm. 

Financeiro

• Fernando N. Tulha Filho - Vice-Diretor Adm. 

Financeiro

• Arnaldo de Campos  - Vice-Presidente 

Região I

• Maurildo Daniel Lauro - Suplente Vice-

Presidente Região I

• Silvésio de Oliveira - Vice-Presidente Região II

• Gilmar Dell´Osbel - Suplente Vice-

Presidente Região II

• Alessandro Casado da Silva - Vice-Presidente 

Região III

• Marcio Paes da Silva de Lacerda - Suplente 

Vice-Presidente Região III

• Marcos da Rosa - Vice-Presidente Região IV

• Edio Brunetta  - Suplente Vice-Presidente 

Região IV

• Jeovah Feliciano de Souza - Vice-Presidente 

Região V

• Jacson Marlon Niedermeier - Suplente Vice-

Presidente Região V

• Paulo Cesar Belondi - 1º Suplente

• Benedito Francisco de Almeida - 2º Suplente

• José Teixeira - 3º Suplente

• Jair Guariento - 4º Suplente

• Eduardo Pimenta de Farias - 5º Suplente

• Vilmondes Sebastião Tomain Conselheiro 

Fiscal 

• Orivaldo Nunes Bezerra - Conselheiro Fiscal 

• Eliezer Alves de Carvalho - Conselheiro 

Fiscal 

• Luiz Fernando Silva Guerreiro - Suplente do 

Conselho Fiscal

• Rui de Faria - Suplente do Conselho Fiscal

• Joaquim José de Almeida - Suplente do 

Conselho Fiscal
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2010/2013

• Rui Prado - Presidente 

• Normado Corral - 1º Vice-Presidente

• Mário Wolf Filho - 2º Vice-Presidente

• Rogério Romanini - Diretor de Relações 

Institucionais

• Milton Rossetto - Vice-Diretor Institucional

• Nelson Luiz Piccoli - Diretor Adm. 

Financeiro

• Laércio Fernandes Fassoni - Vice-Diretor 

Adm. Financeiro

• Cecília Claudinéia Stafuzza - 1º Suplente

• Darci Heemann - 2º Suplente

• Antonio Carlos C. de Sousa - 3º Suplente

• José Teixeira - 4º Suplente

• Ivan Augusto Pelissari - 5º Suplente

• Paulo Cesar Belondi - 6º Suplente

• Fernando N. Tulha Filho - 7º Suplente

• William José Lima - Vice-Presidente Região I

• Arnaldo de Campos - Suplente Vice-

Presidente Região I

• José Guarino Fernandes - Vice-Presidente 

Região II

• Marusan Ferreira Barbosa - Suplente Vice-

Presidente Região II

• João Oliveira Gouveia Neto -  

Vice-Presidente Região III

• Benedito Francisco de Almeida - Suplente 

Vice-Presidente III

• Marcos da Rosa - Vice-Presidente Região IV

• Vilmondes Sebastião Tomain - Suplente 

Vice-Presidente Região IV

• Jeovah Feliciano de Souza - Vice-Presidente 

Região V

• Jader Aurélio Bergamasco - Suplente Vice-

Presidente Região V

• Alessandro Casado da Silva - Conselheiro 

Fiscal 

• Orivaldo Nunes Bezerra - Conselheiro Fiscal 

• Eliezer Alves de Carvalho - Conselheiro 

Fiscal 

• Maurildo Daniel Lauro - Suplente do 

Conselho Fiscal

• Adailton Moreira Rios - Suplente do 

Conselho Fiscal

• Norberto Zeidler - Suplente do Conselho 

Fiscal
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2014/2015

Conselho Administrativo

• Rui Prado - Presidente

• Normando Corral - Vice-Presidente

• Adão da Silva - Membro Titular 

Representante da FETAGRI

• Nilton José Macedo - Membro Suplente 

Representante da FETAGRI

• Daniel Carrara - Membro Titular 

Representante SENAR/AR Geral

• Alcindo Uggeri - Membro Suplente 

Representante SENAR Geral

• Glauber Silveira - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• João Roberto de Simoni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Luiz Fernando Guerreiro - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Eduardo Baroni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

Conselho Fiscal

• João Batista da Silva - Membro Titular 

Representante SENAR Central

• Livônio Paulo Brustolin - Membro Suplente 

Representante SENAR Central

• Leandro Finkler - Membro Titular 

Representante da FETAGRI

• Cleudes de Souza Ferreira - Membro 

Suplente Representante da FETAGRI

• Euclides Maciel - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Aparecido Walsovir Piola - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

2016

Conselho Administrativo

• Rui Prado - Presidente

• Normando Corral - Vice-Presidente

• Adão da Silva - Membro Titular 

Representante da FETAGRI

• Nilton José Macedo - Membro Suplente 

Representante da FETAGRI

• Daniel Carrara - Membro Titular 

Representante SENAR/AR Geral

• Alcindo Uggeri - Membro Suplente 

Representante SENAR Geral

• Glauber Silveira - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• João Roberto de Simoni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Luiz Fernando Guerreiro - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Eduardo Baroni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

Conselho Fiscal

• João Batista da Silva - Membro Titular 

Representante SENAR Central

• Livônio Paulo Brustolin - Membro Suplente 

Representante SENAR Central

• Adão da Silva - Membro Titular 

Representante da FETAGRI

• Ademir Braga Caldeira - Membro Suplente 

Representante da FETAGRI

• Euclides Maciel - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Aparecido Walsovir Piola - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais
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2013

• Rui Prado - Presidente do Conselho 

Administrativo 

• Normado Corral - Vice-Presidente do 

Conselho Administrativo.

Conselho Administrativo

• Nilton José Macedo - Membro Titular 

Representante da FETAGRI

• Matheus Ferreira P. Da Silva - Membro Titular 

Representante SENAR Central

• Glauber Silveira - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Luiz Fernando Guerreiro - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• José Luiz de Carvalho - Membro Suplente 

Representante da FETAGRI

• Alcindo Uggeri - Membro Suplente 

Representante SENAR Geral

• João Roberto de Simoni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Eduardo Baroni - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

Conselho Consultivo

• Carlos Ernesto Augustin - Conselheiro

• Luiz Piccinin - Conselheiro

• Ricardo Manoel Arioli Silva - Conselheiro

• Carmo Torres Delgado - Conselheiro

• José Rogério - Conselheiro

• Duilio Mayolino Filho - Conselheiro

• Valdir Corrêa da Silva - Cconselheiro

• Vicente Falcão - Conselheiro

• Alex Nobuyoshi - Conselheiro

• Normando Corral - Conselheiro

Conselho Fiscal

• João Batista da Silva - Membro Titular 

Representante SENAR Geral

• Adão da Silva - Membro Titular 

Representante FETAGRI

• Euclides Maciel - Membro Titular 

Representante da Classe dos Produtores Rurais

• Livônio Paulo Brustolin - Membro Suplente 

Representante SENAR Geral

• Ademir Braga Caldeira - Membro 

Representante FETAGRI

• Aparecido Walsovir Piola - Membro Suplente 

Representante da Classe dos Produtores Rurais
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2015

• Presidente: Rui Prado

• Superintendente: Otávio Lemos de Melo 

Celidonio

Conselho Deliberativo

• Ricardo Tomczyk – Presidente da Aprosoja

• João José Bernardes – Presidente da Acrimat

• Gustavo Piccoli – Presidente da Ampa

2016

• Presidente: Rui Prado

• Superintendente: Otávio Lemos de Melo 

Celidonio

Conselho Deliberativo

• Endrigo Dalcin – Presidente da Aprosoja

• João José Bernardes – Presidente da Acrimat

• Gustavo Piccoli – Presidente da Ampa
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2013

• Presidente: Rui Prado

• Superintendente: Otávio Lemos de Melo 

Celidonio

Conselho Deliberativo

• Carlos Henrique Baqueta Favaro – Presidente 

da Aprosoja

• João José Bernardes – Presidente da Acrimat

• Milton Garbugio – Presidente da Ampa

2014

• Presidente: Rui Prado

• Superintendente: Otávio Lemos de Melo 

Celidonio

Conselho Deliberativo

• Carlos Henrique Baqueta Favaro – Presidente 

da Aprosoja *Fávaro saiu em Julho/2014 e 

logo o Ricardo assumiu;

• João José Bernardes – Presidente da Acrimat

• Milton Garbugio – Presidente da Ampa
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agrícola, cujo principal personagem é o Produtor 

Rural.

Hoje, cerca de oito anos após o pontapé inicial 

desta caminhada, Mato Grosso reforçou ainda 

mais o posto de ‘menina dos olhos’ do país, de 

porteira aberta, levando cases de sucesso para 

o mundo todo, modelo de sustentabilidade, 

eficiência e gestão agrícola. Reviva os principais 

momentos deste legado de árduas lutas, difíceis 

momentos, mas, de grandes e verdadeiras 

conquistas do agro em cada pedaço de Mato 

Grosso.

Mais Sindicatos 
Rurais
Com a missão de fortalecer os Sindicatos Rurais 

por meio de ações representativas, institucionais 

e políticas para viabilizar o atendimento aos 

interesses da classe produtora rural, a Famato 

fortalece e ampara o setor em todos os cantos 

de Mato Grosso, sendo a principal porta-voz do 

Sistema Sindical Rural do Estado. Atualmente, 

a Federação representa mais de 30 mil 

produtores do estado, e é por meio dos 

Sindicatos que consegue chegar a cada 

um deles e atender às peculiaridades 

regionais.

A sua base de trabalho está ancorada na produção 

de informação estratégica para orientação ao 

produtor, articulação política institucional e 

na defesa dos interesses da classe, além de 

desenvolver ações institucionais que garantem 

que a voz do produtor rural seja ouvida em 

diferentes instâncias. Até 2008 a Famato contava 

com 81 Sindicatos Rurais. De lá para cá foram 

criados mais 9 sindicatos, sendo agora o total de 

90 espalhados no estado.

Fortalecimento 
Institucional

A partir de 2008, o país iniciava um novo ciclo. 

Embora ainda sentisse a herança dos anos de 

crise no setor agrícola, havia a esperança surgida 

na necessidade de se criar condições para um 

saneamento financeiro do setor rural. Dentro 

deste contexto, assumia interino na Famato o 

presidente Rui Prado, que vinha com a difícil 

missão de fornecer subsídios aos formuladores 

de políticas públicas quanto às tendências dos 

principais produtos do agronegócio. Para, desta 

forma, identificar trajetórias possíveis, bem como 

estruturar uma visão de futuro do agronegócio 

no contexto mundial, além de criar condições 

para que Mato Grosso continuasse crescendo e 

conquistando novos mercados.

Entre as várias decisões importantes que 

precisavam ser tomadas estava a reestruturação do 

Instituto Mato-grossense de Economia Aplicada 

(Imea), que passou a ser o principal centro de 

dados do Centro-Oeste, balizador de decisões 

fundamentais aos produtores naquele momento. 

Era um sopro de otimismo, fator determinante 

para que a classe voltasse a acreditar. Assim, 

começava esta história, de desafios e conquistas 

nas áreas jurídica, política, econômica, financeira, 

História e 
Legado
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Criação do Fades
Promover a estruturação e fortalecimento dos 

Sindicatos Rurais que possuem arrecadação 

da Contribuição Sindical Rural abaixo de R$ 36 

mil anual e aos que ainda não possuem registro 

sindical. Este foi o objetivo da criação do Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Sindical (Fades) 

em 2011. O recurso pode ser usado para custear 

despesas de aluguel, luz, funcionários, telefone e 

materiais de expediente. Mais do que garantir a 

sobrevivência dos Sindicatos Rurais, o fundo tem 

permitido avanços em várias regiões do Estado. 

Em 2016, 32 sindicatos receberam o recurso.

Sindicatos que desenquadraram do Fades – 2016
1. Sindicato Rural de Guarantã Do Norte

2. Sindicato Rural de Marcelândia

3. Sindicato Rural de Nova Canaã Do Norte

4. Sindicato Rural de Tabaporã

Sindicatos em processo de fundação
Sindicato Rural de Nova Marilândia

17
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Arrecadação
Contas positivas, organização 

e profissionalismo. É dessa 

forma que a Famato encerra 

um ciclo de muito trabalho, 

disciplina e prudência. Por meio 

da implantação de  softwares de 

gestão, auditorias constantes, 

atualizações de sistemas, 

controle e balanço, foi possível 

mudar a forma de administrar 

as contribuições.

Assim, com a consonância entre 

arrecadação, contabilidade e 

financeiro, pôde-se reformar 

a sede da federação e ainda 

garantir a evolução do ativo, 

passivo, patrimônio líquido e 

viabilizar vários benefícios aos 

sindicatos rurais.

Alteração do Estatuto 
da Federação
A Famato foi uma das primeiras federações do 

país a definir um limite para a permanência no mesmo 

cargo da diretoria, por no máximo dois mandatos. A 

medida visou coibir a perpetuação no cargo e garantir a 

oxigenação da entidade.

No mesmo ano, definiu-se ainda pela extinção à 

prática de nepotismo, com a vedação à contratação de 

parentes de membros da Diretoria Plena, do Conselho de 

Representantes ou do Conselho Fiscal até o terceiro grau 

consanguíneo ou afim para emprego da Federação. Em 

2010, veio a terceira mudança importante, com a criação 

de cinco novos cargos para vice-presidentes regionais, 

com o propósito de atuarem como interlocutores do setor, 

junto aos sindicatos filiados e compilar as reivindicações 

da classe em cada região, propondo ações pertinentes.

Fortalecimento 
dos Sindicatos 

Rurais
1616
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Academia de Liderança
O programa Academia de Liderança, criado em 2014, em uma parceria entre a 

Famato e o SENAR-MT, tem atuado de forma prática e direta nas necessidades 

pessoais e profissionais dos produtores rurais com estímulo à capacidade 

de planejamento, liderança, comunicação, gestão de relacionamento, 

conhecimento e empreendedorismo. O resultado já pode ser visto e sentido 

dentro e fora das propriedades.

Ano
Quantidade de 

participantes

2014/2015 31

2015/2016 36

2016/2016 33

Relatório de Gestão Sistema Famato 2010-2016

Criação do Núcleo 
Sindical
Para fortalecer as ações dos Sindicatos 

Rurais, ampliar suas atuações, melhorar 

a visibilidade, aumentar a prestação de 

serviços e o número de associados, além de 

promover capacitações para qualificar os 

colaboradores, a Famato criou em 2012 o 

Núcleo Sindical.

“Com essa reformulação, conseguimos 

dar continuidade ao trabalho que já existia 

e implantar novos programas e projetos. 

Uma das primeiras ações que propomos 

foi a criação do Núcleo Sindical e, com ele, 

o Programa de Desenvolvimento Sindical 

(PDS), que teve o objetivo de ouvir e dar 

voz aos Sindicatos Rurais. Rodamos o 

estado inúmeras vezes em busca desse 

‘olhar no olho’, sentir as necessidades de 

cada presidente e saber como poderíamos 

ser úteis”, destaca o diretor de Relações 

Institucionais da Famato, Rogério Romanini.  

O PDS contempla os produtos Município 

em Números, Índice de Desenvolvimento 

Sindical (IDS), Sindicato Forte, Pauta Pronta 

e o Manual de Boas Práticas Sindicais.

2012

AÇÕES DO NÚCLEO 
SINDICAL

• A ferramenta de gestão do Índice de 

Desenvolvimento Sindical – IDS foi aplicada 

nos Sindicatos Rurais;

• Programa Gestão Financeira e de Eventos – 

GEFINE foi disponibilizado para os sindicatos.

• Auxílio no processo eleitoral;

• Assessoramento nas posses;

• Visitas nos Sindicatos Rurais;

• Aplicação do questionário do IDS – Índice de 

Desenvolvimento Sindical;

• Acompanhamento no curso de Gestão com 

Qualidade do Sindicato – GQS;

• Instalação e assistência do Programa GEFINE.

1818

Capacitação 

para os 

dirigentes e 

colaboradores 

do Sindicatos 

Rurais

Quantidade 

de visitas 

nos 

Sindicatos 

Rurais

Km rodado

2012 - 80 -

2013 03 172 48.318

2014 06 120 33.798

2015 10 137 66.856

Total 19 429 148.972
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Cadastro Ambiental 
Rural
Entre o segundo semestre de 2014 e o 

primeiro de 2015, a Famato fez um giro pelo 

Estado de Mato Grosso em 46 municípios, 

a fim de esclarecer dúvidas e levar mais 

informações sobre o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e o Programa de Regularização 

Ambiental (PRA). Cerca de 1.900 pessoas, entre 

produtores, técnicos e sociedade, participaram 

de palestras, oficinas e receberam a cartilha 

sobre o tema. Em quatro anos de MT Legal, 

programa que regia a regularização ambiental 

até então, foram mais de 43 mil processos, 

subindo para 110 mil até agosto de 2016, 

após a implantação do Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural (Sicar), em Mato 

Grosso. O prazo final para inscrição do CAR 

com os benefícios do Código Florestal é 31 de 

dezembro de 2017.

Redução ICMS para 
máquinas agrícolas
Entre os grandes desafios encampados 

pela Famato nos últimos oito anos esteve a 

manutenção da Alíquota sobre Máquinas e 

Implementos Agrícolas em 1.5%. A discussão 

iniciou-se em 2012, quando o Estado passou a 

exigir que os produtores rurais recolhessem ICMS 

correspondente a 5,6% do valor total da Nota Fiscal.

De lá para cá foram inúmeros enfrentamentos 

entre Governo do Estado e Famato que levaram a 

alíquota a sofrer novas alterações. Ainda em 2012, 

a Famato ingressou com o Mandado de Segurança 

Coletivo, que determinou a partir de julho de 2013 

o retorno da alíquota para 1,5%.

No entanto, o Estado de Mato Grosso deixou de 

ser signatário do Convênio 52/91. Além disso, 

validou o Decreto n. 1944/2013 da Sefaz, alterando 

a alíquota para 2,5%. Sendo novamente 

alterada em 1º de janeiro de 2016, para 

10%. Determinação que não durou muito 

tempo já que a Famato novamente 

interveio na questão, culminando com o retorno 

de Mato Grosso ao Convênio 52/91, o que permitiu 

a volta para 1,5%, a partir de 1º de Janeiro de 2016.

*Com relação ao Mandado de Segurança dos maquinários adquiridos em  2012/2013, conseguimos nova liminar garantindo 
a suspensão da cobrança, processo continuará tramitando, porém, a SEFAZ não pode incluir os débitos na conta corrente do 
produtor rural.

Uma Conquista dos Produtores

Até 2011 1,5%

*2012 – 2013 5,6%

2013 2,5%

2016 10%

2016 1,5%
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Mais Conquistas 
para o Produtor 

Rural
2020

Aprovação do Código Florestal
De forma ativa e militante a presidência da Famato, junto à equipe técnica, produtores e 

presidentes de sindicatos encampou uma das mais difíceis e cansativas campanhas na 

defesa dos direitos dos produtores: a discussão nacional do Novo Código Florestal. Foram 

quase quatro anos de lutas e debates que demonstraram a maturidade do setor para discutir 

as questões ambientais. Durante todo o período foram realizadas inúmeras palestras em 

Sindicatos Rurais, distribuídas sete mil cartilhas, além de um grande ato público, com 

mais de 1600 produtores rurais de Mato Grosso em Brasília, junto com a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), provenientes de 40 caravanas de 31 municípios 

mato-grossenses.



Liberação para uso 
de Agroquímicos em 
Diamantino e Alto 
Paraguai
Lidar com situações de cunho jurídico 

nem sempre é fácil para o produtor rural, 

principalmente quando o mesmo é tomado de 

súbito com uma decisão que priva seus direitos 

de uso da propriedade, como foi o caso de 31 

produtores dos municípios de Diamantino e 

Alto Paraguai, com áreas localizadas na Área 

de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio 

Paraguai, correspondente a 77.743,5 ha, com 37% 

da área de produção de soja e 18,2% da produção 

de milho. Eles foram surpreendidos com uma 

notificação da Sema que determinava a remoção 

de todos os produtos e embalagens agroquímicas, 

bem como equipamentos de uso na aplicação 

dos mesmos, no prazo de 30 dias. Foi então que 

a equipe jurídica da Famato entrou em ação, 

com base no Decreto Estadual nº 7.596/2006, 

que criou a APA das nascentes do Rio Paraguai, 

permitindo o uso de defensivos agrícolas, salvo 

quando indiscriminados ou em desacordo com 

as normas e recomendações técnicas oficiais.

Isenção do ADA
Por meio de um mandado de segurança coletivo, o setor jurídico da Famato conseguiu 

derrubar a exigência da apresentação da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) à 

Receita Federal, para isenção do imposto incidente sobre Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e Reserva Legal. A luta pela isenção durou quase oito anos. A decisão, que transitou em julgado, 

foi definitiva e retroativa. Após a conquista, a Famato ainda tratou de orientar os produtores que 

já foram autuados em anos anteriores a 2013, para procurarem a Receita Federal, a fim de abrir 

processos, fazer a revisão ou exclusão.

Números

70% dos produtores tinham problemas de reserva legal

MT é o único estado a conseguir a isenção da entrega do ADA

Ingressou com mandado de segurança

A luta para a extinção do ADA ocorreu entre 2005 a 2013
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do ITR
Com a municipalização do Imposto 

Territorial Rural (ITR), os Sindicatos Rurais 

que assinaram o convênio com a Receita 

Federal passaram a receber a arrecadação 

integral do imposto sobre o Valor de 

Terra Nua Tributável (VTNT), e a serem 

responsáveis pelo lançamento de créditos 

e fiscalização dos dados declarados. 

Diante disso, a Famato antecipou os fatos 

e percorreu cerca de 30 municípios com 

a missão de levar informações e preparar 

os produtores para as mudanças, além 

de distribuir cartilhas e replicar notícias 

sobre o assunto.

Zoneamento
O zoneamento socioeconômico ecológico foi uma 

das mais árduas batalhas jurídicas encampadas 

pela Famato, desde 2008, que envolveram a 

realização de reuniões preparatórias, seminários 

técnicos e audiências públicas. A luta para mostrar 

que a legislação atual (que taxa 90% dos produtores 

como criminosos) não atende às necessidades da 

classe produtora, levou a sanção do zoneamento 

socioeconômico e ecológico de MT em 2010.

No entanto, em 13 de fevereiro de 2012, o Juiz da 

Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente 

concedeu liminar em Ação Civil Pública, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

suspendendo o zoneamento. Com isso, o governo 

do Estado ingressou com Agravo de Instrumento 

junto ao Tribunal de Justiça com pedido de 

suspensão da liminar, o que é considerado um 

retrocesso ao desenvolvimento econômico 

do Estado pela Famato. O reconhecimento do 

Zoneamento, perante a União, somente será 

concretizado caso o governo do Estado promova 

uma série de alterações e complementações na 

referida lei.

22
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de proposições do setor aos órgãos públicos 

competentes.

Frente Parlamentar do Agronegócio da ALMT – 

A instalação de uma Frente Parlamentar Estadual 

do Agronegócio é uma bandeira antiga da 

Famato e vem sendo discutida desde 2015 com 

os deputados estaduais da 18ª Legislatura. Visa 

o aprimoramento da legislação e das políticas 

públicas do estado.

Acordo Monsanto
Em 2013, a Famato fez um acordo histórico com 

a Monsanto, que deixou de cobrar os royalties 

pela soja RR1 e atendeu outras exigências do setor 

produtivo, encerrando-se assim uma ação judicial 

iniciada em 2012. Foi uma vitória que se estendeu 

para todo o país, mostrando que o produtor mato-

grossense sabe lutar por seus direitos e deveres. 

Para os produtores de Mato Grosso, um benefício 

de aproximadamente R$ 500 milhões.

Com o acordo, o sistema de remuneração pelo uso 

de tecnologia foi simplificado; houve a concessão 

de um bônus direto ao produtor que aderisse à 

quitação recíproca em relação à RR1 e foi definido 

um novo modelo de pagamento de royalties pós-

plantio até julho de 2015.

Ações políticas
Relações governamentais – A Assessoria de 

Relações Governamentais é um canal permanente 

de interlocução com os poderes públicos, a fim de 

vigiar os interesses do setor agropecuário junto 

aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Além disso, contribui na formulação das políticas 

públicas.

Fórum Agro MT – É encabeçado pela Famato, 

sendo uma das uma principais missões da 

federação, com atuação conjunta da Acrismat, 

Acrimat, Ampa, Aprosmat e Aprosoja, em 

consonância com o Instituto Pensar Agro, 

localizado em Brasília. Ambos têm a função de 

captar informações relevantes junto aos poderes 

e fomentar assuntos de interesse da classe, em 

especial a tramitação de projetos de lei, além 

de promover debates subsidiando a elaboração 
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Prêmio Sistema Famato em 
Campo
Para muito além das porteiras, os pecuaristas Zacarias Schneider 

e Paulo Carvalho puderam ver o case de sucesso de suas 

propriedades servir de modelo durante o Cattlemen’s Day na 

Universidade Estadual do Kansas, nos Estados Unidos, com 

tudo pago. Este foi o Prêmio Sistema Famato no Campo que 

reconheceu o investimento dos pecuaristas mato-grossenses 

nos aspectos: econômico, ambiental, qualidade de genética do 

rebanho, gestão da propriedade, estratégias nutricionais, manejo 

de pastagem, questões sociais e mão de obra. O prêmio é uma 

iniciativa da Famato, SENAR-MT, dos Sindicatos Rurais e do Imea.

empresários do agronegócio, o projeto tem 

mudado a realidade do campo ao formar 

novos líderes. A iniciativa mato-grossense 

foi inspirada no Future Farmers of America 

(FFA), projeto americano criado em 1928 

e que só em 2013 atendeu 58 mil jovens 

dos Estados Unidos, Porto Rico e Ilhas 

Virgens Americanas. Seu maior propósito é 

preparar futuras gerações para os desafios de 

alimentar uma população crescente.

27
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Projetos 
especiais

2626

Futuros Produtores 
do Brasil
Diante de tantas possibilidades apresentadas 

aos jovens, ficar no campo e tocar os 

negócios da família nem sempre é a 

alternativa mais atrativa. Foi assim com a 

Natália Becker Oliveira que, aos 15 anos, não 

via a hora de sair da propriedade do pai para 

seguir a carreira acadêmica de Direito. Mas 

os planos dela mudaram assim que adentrou 

ao projeto Futuros Produtores do Brasil. 

“Logo no segundo encontro, ao conhecer a 

fazenda Filadélphia, em Campo Verde, fiquei 

encantada com o projeto, percebi que o 

agronegócio ia muito além do operacional, 

comecei a me apaixonar. Ao concluir o 

primeiro ano do curso mudei de Direito 

para Agronomia, era o momento de dar 

continuidade para o que meus pais tinham 

começado. Eu agradeço muito porque foi 

maravilhoso e mudou a minha vida”.

Destinado aos filhos, netos ou sobrinhos de 



Parceria com o TRT
Em 2013 foi lançada a pedra fundamental do 

acordo de cooperação entre o Sistema Famato e 

o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso 

(TRT-MT) a fim de estabelecer uma aproximação 

do setor produtivo com a Justiça do Trabalho 

com o intuito de gerar subsídios mais técnicos 

para dar suporte às decisões nas ações judiciais 

que porventura fossem analisar. Ao todo 

foram realizados três encontros, com temas 

relacionados à aplicação da legislação trabalhista 

e saúde e segurança do trabalhador no campo.

Encontro Aproleite
Unir os pecuaristas de todo Mato Grosso para 

discussões importantes como a produção de 

leite com qualidade (Instrução Normativa 62), 

o incremento na renda, maior contato com 

assistência técnica, incentivos financeiros para 

investimentos em tecnologia e regularização dos 

preços pagos pelas indústrias. Este era um sonho 

antigo da Famato que pôde, enfim, virar realidade 

em 2012. O evento, que oficializou o surgimento 

da Aproleite no Estado, contou com a participação 

de 1.400 pessoas, mais de 60% vieram do interior 

em caravanas organizadas pelos Sindicatos Rurais, 

que representaram quase 90% dos municípios 

alcançados.
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A comitiva do Sistema Famato distribuiu 

espetos de carne e espigas de milho para a 

população que passou pelo Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (RJ), onde estava a 

“Cúpula dos Povos”.

Rio + 20
Participar das grandes discussões mundiais 

como a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

a fim de mostrar a posição de destaque que 

Mato Grosso tem na produção de alimentos de 

forma sustentável, pautada em boas práticas e 

no cumprimento das legislações brasileiras de 

preservação e conservação do meio ambiente. 

Esses foram alguns dos desafios que levaram a 

comitiva de Mato Grosso a fazer parte do Rio + 

20, em 2012, em defesa de um Código Florestal 

Mundial. O encontro ampliou a visão dos 

representantes das entidades sobre a importância 

de uma atuação mais efetiva junto às discussões 

mundiais. Além disso, permitiu que o Agro mato-

grossense fosse visto como um fator de soma na 

construção de um modelo de negócio mais efetivo 

para o suprimento das necessidades alimentares 

da população mundial.

2828
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Pensar MT
No início de 2014 foi consolidado o 

Fórum Agro MT que reúne as principais 

entidades do setor produtivo para 

conversar sobre as prioridades e 

rumos da agropecuária. A partir desses 

encontros surgiu a agenda positiva 

Pensar MT, um documento que reúne 

as principais demandas dos produtores 

rurais de todas as regiões do estado e as 

possíveis soluções para os gargalos 

do desenvolvimento de Mato Grosso. 

Além de destacar os problemas, o 

material reúne uma série de propostas 

para solucioná-los. A agenda foi 

entregue aos três candidatos ao Governo 

e ao Senado mais bem avaliados nas 

pesquisas eleitorais de Mato Grosso às 

eleições de 2014.

AGRIHUB
Agro Inteligência. Esse é o nome da agricultura 

do futuro e o Sistema Famato está completamente 

imerso nesta ideia. É por isso que, depois de dois 

anos de estudos e pesquisas, em 2016, uma iniciativa 

arrojada levou uma equipe de técnicos, produtores 

e gestores da instituição ao Vale do Silício em 

busca do melhor da tecnologia. Ferramentas que 

fossem capazes de mudar a realidade do campo. 

Esse verdadeiro ‘download’ de informações deu 

origem ao AGRIHUB, uma “rede de inovação”, 

capaz de conectar produtores, startups, mentores, 

empresas, pesquisadores e investidores, criando 

um ecossistema de inovação e empreendedorismo 

no agronegócio, com o propósito de conceber ou 

adequar soluções tecnológicas, tendo como base as 

necessidades reais dos produtores.

Todo o trabalho está pautado em três pilares 

fundamentais: a Federação, articulando os 

produtores; o Imea, fornecendo dados econômicos 

e estatísticas; e o SENAR-MT, como instituição 

dedicada aos treinamentos. O foco principal do 

projeto está em gerar soluções para logística, gestão, 

acesso ao mercado, produtividade, meteorologia e 

comunicação. Ao invés de ficar refém das grandes 

empresas, o Agrihub deverá fomentar a atuação de 

startups, propondo soluções mais baratas que as 

oferecidas pelas multinacionais.

Aproximação Famato 
e Magistrados
A Famato e o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (TJ-MT) se uniram em 2013, 2014 e 

2015 para debater temas comuns ao agronegócio 

e poder judiciário, dando origem ao Seminário 

Internacional da Integração do Agronegócio 

com o Sistema Judicial. A ação pioneira 

reuniu agricultores, advogados, agrônomos, 

engenheiros, e demais atores do setor. O objetivo 

maior foi apresentar aos magistrados a realidade 

do agronegócio, os desafios, as oportunidades 

e mostrar a contribuição do setor produtivo 

para o desenvolvimento do país, além de dar 

suporte às decisões nas ações judiciais que, 

porventura, fossem analisar. Entre os temas 

abordados estavam: o cenário agro mundial; 

políticas agrícolas; legislação ambiental; negócios 

jurídicos e o direito aplicado ao agronegócio.

Instituto Brasileiro 
de Estudos 
Jurídicos e 
Multidisciplinares 
do Agronegócio
Em 11 de agosto de 2016 foi criado o 

Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e 

Multidisciplinares do Agronegócio (IBJEMA), 

composto por mais de 50 representantes 

da classe produtiva de Mato Grosso, 

magistrados, advogados e acadêmicos, 

em âmbito nacional. A entidade tem o 

objetivo de promover o desenvolvimento 

do conhecimento por estudos jurídicos 

e multidisciplinares relacionados ao 

agronegócio, que implica a integração do 

direito com as demais áreas do saber. A 

gestora do núcleo Jurídico da Famato, Elizete 

Ramos, foi escolhida como vice-presidente 

secretária do Instituto.

O evento contou com o apoio do SENAR-MT, 

Sindicato Rural de Sorriso, Associação dos 

Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja-

MT) e Prefeitura Municipal de Sorriso.

 

“O magistrado não pode mais ficar recluso em 

uma mesa entre quatro paredes. O magistrado 

da atualidade precisa se relacionar com a 

sociedade, precisa entender a sociedade que 

passará eventualmente a ser julgada por suas 

mãos. É necessário que o magistrado saia do seu 

gabinete, e se relacione com o cidadão. Nesse 

ponto específico, é uma forma do magistrado 

conhecer o outro lado, conhecer os problemas e 

as questões relativas ao agronegócio”.

Marilsen Andrade Addario -  vice-presidente 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

desembargadora Marilsen Andrade Addario
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Portal Sistema Famato
Uma das grandes preocupações da Famato têm sido identificar as necessidades, mostrar 

os desafios, apresentar soluções e evidenciar as conquistas de cada um dos Sindicatos 

Rurais de Mato Grosso. E, para compilar todos estes dados em um só espaço, surgiu, em 

2013, o Portal Sistema Famato. O portal oferece um lugar de destaque para as notícias dos 

sindicatos, dados atualizados sobre os presidentes, ano da gestão e números de contato. 

Fazem parte também os produtos do Núcleo de Comunicação e Marketing: Programa 

A Voz do Campo; Jornal Famato em Campo; TV Famato; Facebook; Twitter; Instagram; 

Gerenciamento e envio de SMS e WhatsApp; Produção de Releases; Blog da Famato; Pauta 

Pronta; Informativo Técnico; Artigos; Banco de Argumentos e Atendimento à imprensa.

Jornal Impresso 
Famato em Campo
Em 2014, o Núcleo de Comunicação e 

Marketing da Famato decidiu recuperar 

um projeto antigo da instituição: o 

Jornal Famato em Campo, em edições 

mensais que, além de levar informações 

importantes e atualizadas sobre o agro, 

divulga as principais ações dos sindicatos 

e mostra de forma transparente tudo que a 

federação realiza em prol da classe.

TV Famato
A fim de aproximar a federação dos 

produtores rurais e comunidades, 

criou-se o projeto TV Famato. O kit é 

composto por uma TV 43 polegadas, 

CPU, manual de instalação e o termo 

de comodato. O equipamento, que 

transmite informações atualizadas 

sobre o agronegócio, economia, 

política, eventos, previsão do tempo e 

dados atualizados do mercado, pode 

ser instalado no próprio sindicato ou 

em alguma entidade parceira. Até o 

fim do ano todos os sindicatos serão 

presenteados com o kit.

Comunicação 
mais próxima do 

produtor rural
3232

Dias de Campo e ILP
A integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

tem ganhado cada vez mais espaço em Mato 

Grosso, com cerca de um milhão de hectares, um 

crescimento de 333% nos últimos quatro anos. 

Fomento que partiu da iniciativa entre Famato, 

SENAR-MT e Embrapa que, desde 2013, tem 

atuado de forma conjunta para levar informações, 

novas tecnologias e perspectivas da temática 

para dentro das propriedades. Foram quatro dias 

de campo institucionais nas dependências da 

Embrapa Agrossilvipastoril e cerca de 24 dias 

de campo de ILPF nas 8 unidades de referência 

técnica distribuídas pelo estado. Ao todo, 

1.711 pessoas participaram dos dias de campo 

institucionais, sendo cerca de 350 produtores. Nos 

dias de campo de ILPF foram aproximadamente 

600 produtores.
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Famato 50 anos
Dizem que o maior desafio não é exatamente 

começar um grande projeto mas, sim, manter-se 

nele. Para uma instituição que há 51 anos defende 

os interesses do produtor rural, a continuidade 

é fator fundamental. No entanto, a Famato foi 

além, pois conseguiu caminhar lado a lado 

com o progresso tanto tecnológico, como a 

realidade do campo que, em meio século, mudou 

completamente.

Para amparar os produtores mato-grossenses 

levantou bandeiras difíceis em prol 

do setor produtivo, subiu ao palco de 

grandes discussões, bateu duro contra as 

arbitrariedades, assumiu compromissos 

quase impossíveis de serem honrados e, mesmo 

assim, não recuou.  É esta forma aguerrida, que 

traduz bem o espírito dos produtores de nosso 

estado, que fez com que ano a ano, a federação 

crescesse e ousasse ainda mais.

Quem não lembra do Caminhaço, Tratoraço, 

Grito do Ipiranga, Combate a Febre Aftosa, Rio + 

20, aprovação do Código Florestal e tantas outras 

vitórias importantes? Ações que uniram ainda 

mais a classe e mostraram a imponência daqueles 

que sustentam o país. É certo, nem tudo foram 

vitórias, por isso continuamos lutando, e é assim 

que gostamos de ser reconhecidos e lembrados.
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Reconhecimento
Pela primeira vez na história da Famato, a pecuária de Mato Grosso foi apresentada para 

produtores, estudantes, professores e pesquisadores americanos na Universidade Estadual do 

Kansas, nos Estados Unidos, durante o evento Cattlemen’s Day, que ocorre há 103 anos. Entre os 

pontos fortes debatidos no encontro, esteve a sustentabilidade econômica das propriedades do 

Estado, revelando o potencial de exportação para as carnes brasileiras.

As propriedades Boqueirão, localizada no município de Santo Antônio de Leverger, e Vale Verde, 

em Nova Bandeirantes, foram escolhidas no Prêmio Sistema Famato em Campo para apresentarem 

suas fazendas no Cattlemen’s Day. Além disso, os participantes da missão visitaram o Ministério da 

Agricultura americano e propriedades de corte e leite.

“Foi uma troca de conhecimento muito boa, tanto para os produtores de Mato Grosso quanto 

para os do Kansas. Os produtores daqui dos Estados Unidos ficaram bem interessados e fizeram 

várias perguntas sobre sucessão familiar. Estamos satisfeitos com essa troca e sei que todos saíram 

ganhando”. Luiz Delamanha - professor e aluno de doutorado da Universidade Estadual do Kansas.

Missões Técnicas3636

Trocar experiências, ampliar a 

visão, aprender sobre técnicas, 

manejo, gestão e tecnologias para 

o campo, além de abrir a porteira 

das propriedades de Mato Grosso 

para que produtores de outros 

países pudessem conhecer o nosso 

jeito de produzir. Esse foi parte 

do legado deixado pelas Missões 

Técnicas promovidas pela Famato 

desde 2011, que já levaram 134 

produtores para os principais 

centros da pecuária do mundo, 

permitindo uma imersão em novos 

conhecimentos e a ampliação das 

perspectivas sobre o negócio.

Missão Técnica Estados Unidos – 2016

Missão Técnica Argentina e Uruguai – 2015

Missão Técnica Austrália e Nova Zelândia – 2012

Missão Técnica Estados Unidos – 2012

Missão Técnica Estados Unidos – 2011
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tecnificação das atividades agropecuárias é a 

segunda maior, atrás apenas dos que tratam 

de saúde e segurança do trabalhador. Em seis 

anos, a ampliação de treinamentos foi de 99 

para 254, duas e meia vezes mais do que existia.

O SENAR-MT entendeu também que quanto 

mais parceiros qualificados trouxer para junto 

de si, maior é a chance de expandir sua atuação 

para melhor atender quem vive do campo. 

No período, solidificou-se como realizador de 

importantes eventos técnicos como os Circuito 

Aprosoja e Circuito Tecnológico, em parceria 

com a Associação dos Produtores de Soja e 

Milho de Mato Grosso. E deu voos mais altos, 

como com a realização do projeto nacional 

Soja Brasil, que percorre diversos municípios 

acompanhando todo o processo de cultivo e 

colheita do grão a ser transmitido em rede de 

televisão, em parceria com o Canal Rural.

O salto em campanhas publicitárias e 

patrocínios de eventos técnicos agropecuários 

por todo o Estado demonstrou à população 

mato-grossense a importância do trabalho 

realizado pelo SENAR-MT. O principal 

propósito da entidade foi, através da divulgação 

de suas atividades, fazer com que o trabalhador 

do campo percebesse o quão necessário é 

tornar-se cada vez mais eficiente no que 

faz, o que somente é possível por meio da 

qualificação profissional.

Muito mais 
beneficiados
Nos últimos seis anos, o SENAR-MT atendeu 

561.722 pessoas nas frentes de Formação 

Profissional Rural, Promoção Social e por meio 

dos Programas e Projetos Especiais. Esse total 

representa 57,3% de tudo o que a entidade já 

realizou em seus 23 anos de atuação. Por meio 

da atual gestão, foram iniciados os cursos de 

qualificação e técnico agrícola na educação 

formal e a assistência técnica ampliando 

consideravelmente seu portfólio de produtos. Em 

toda sua trajetória são 980 mil beneficiados com 

as ações da entidade. Apenas em 2016, cerca de 

127 mil.

O SENAR-MT está capilarizado em 11 escritórios 

regionais – Cuiabá, Rondonópolis, Barra do 

Garças, São José dos Quatro Marcos, Campo 

Novo do Parecis, Sorriso, Querência, Colíder, 

Juína, Guarantã do Norte e Confresa. Também 

está presente nas sedes dos 90 Sindicatos Rurais 

existentes em Mato Grosso e, por meio das 

parcerias estabelecidas com as prefeituras onde 

não há sindicato, chega aos 141 municípios do 

Estado.

A instituição termina 2016 com 859 parceiros 

em todos os municípios. São eles propriedades 

rurais, empresas comerciais rurais, secretarias 

municipais, agroindústrias, cooperativas rurais, 

escolas agrotécnicas, aldeias indígenas, entre 

outros.

Até o final desta gestão, o SENAR-MT 

completa 13 sedes dos Núcleos Avançados 

de Capacitação nas cidades, estruturas 

construídas em parceria com os Sindicatos 

Rurais desde 2014 e equipadas com 

salas de aula, cozinha industrial e todo 

instrumental e conforto necessários à 

realização de treinamentos e oficinas. Também 

expande sua atuação com qualificação de ponta 

em dois Centros de Treinamento e Difusão 

Tecnológica no Estado para oferecimento de 

capacitações técnicas aos profissionais que 

atuam no dia a dia das propriedades rurais, em 

parceria com Instituto e a Associação Mato-

grossense do Algodão (Ima/Ampa).

Um salto no número de instrutores 

credenciados também pode ser verificado em 

2016. Até 2010, eram 134, atingindo o total de 

357 ativos atualmente. 

4040 SENAR-MT

Estratégias a longo 
prazo
Com base em três propósitos prioritários 

– profissionalização, inovação e controle, 

a atual gestão do SENAR-MT traçou suas 

estratégias para conduzir o trabalho desde 

2011 com quatro focos delineados. A 

atuação foi estabelecida para fortalecer a 

entidade, melhorar e inovar o portfólio de 

treinamentos, fortalecer as parcerias e torná-

la mais conhecida pela sociedade.

Ao longo dos últimos seis anos, iniciou-

se um plano de expansão do SENAR-MT, 

não apenas na região metropolitana de 

Cuiabá, com o melhoramento da estrutura 

da sede e o projeto de criação do centro 

de treinamento da Fetagri (Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura de Mato 

Grosso), mas, sobretudo no interior, com 

a construção dos Núcleos Avançados de 

Capacitação (28 até o final) e os Centros 

de Treinamento e Difusão Tecnológica de 

Sorriso e Campo Novo do Parecis.

A ampliação e o melhoramento na qualidade 

do portfólio do SENAR-MT estiveram, desde 

2011, pautados pela necessidade de oferecer 

treinamentos e qualificações cada vez mais 

voltados para os avanços e as inovações 

tecnológicas que o campo exige. Não é à 

toa que a demanda por cursos voltados à 
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Formação 
Profissional Rural
A Formação Profissional Rural foi a área 

para onde mais se voltou o empenho 

da atual gestão, com o propósito de 

incrementar a qualificação do trabalhador 

do campo, focado nas transformações 

tecnológicas da agropecuária e na atenção 

às 15 principais cadeias produtivas de 

Mato Grosso.  A quantidade de eventos 

de FPR aumentou uma vez e meia nos 

últimos seis anos, saindo dos 2.058 para 

os atuais 3.248 realizados no ano. De 2011 

até agora, o SENAR-MT atendeu 222.024 

clientes de FPR nos seus 254 treinamentos.

Programas e Projetos
Pensados para atender demandas de produtores 

rurais, trabalhadores e líderes do agronegócio, os 

Programas e Projetos Especiais realizados pelo 

SENAR-MT já beneficiaram 296.791 pessoas ao 

longo dos últimos seis anos no Estado. Ao todo, 

a entidade oferece 16 modelos que atendem o 

público-alvo da infância à maturidade. Nove têm 

cunho de formação profissional e seis, de ordem 

social. Em 2011, havia sete programas e projetos 

oferecidos pelo SENAR-MT, menos da metade da 

quantidade ofertada hoje. 

Um dos destaques dos últimos anos vem 

sendo o Programa Sucessão Familiar. Iniciado 

em 2012, visa ao conhecimento do processo 

sucessório entre fundadores e descendentes 

para o desenvolvimento da empresa familiar 

rural. Até 2016, já são 193 capacitados. Neste 

último ano, entraram em execução três novos 

programas/projetos do SENAR-MT: Mulheres 

Empreendedoras, Boas Práticas da Agropecuária – 

Bovinocultura de Corte e Jovens Protagonistas.
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Ampliação de 
treinamentos 
À medida que novas tecnologias e a demanda 

por avanços aproximam-se do universo rural, 

o portfólio de treinamentos, qualificações e 

oficinas do SENAR-MT vem ganhando cada 

vez mais corpo. De 2011 até agora, a quantidade 

de capacitações aumentou duas vezes e meia, 

subindo da casa dos 99 para os 254 totais.

Há seis anos, quando o planejamento estratégico 

reformulou o processo de atuação do SENAR-MT, 

centrado nas 15 principais cadeias produtivas de Mato 

Grosso, o enfoque da entidade tem se voltado 

primordialmente para qualificação técnica do 

homem do campo com treinamentos mais 

específicos em áreas como mecanização 

agrícola e agricultura de precisão.

Somente em 2016, novos 20 treinamentos foram 

disponibilizados ao produtor rural no portfólio do 

SENAR-MT. Dentre os 254, são ofertados 49 cursos 

de Educação a Distância. Também foi nesse ano 

que a entidade entrou para o rol daquelas que 

oferecem educação formal. Iniciou duas turmas 

de 50 alunos cada do curso de Técnico em Gestão 

no Agronegócio por meio da Rede e-Tec, um 

programa de formação técnica de nível médio, 

na modalidade à distância, criado pelo Governo 

Federal, com duração de 1.230 horas. As aulas 

acontecem nos Centros de Treinamento e Difusão 

Tecnológica de Sorriso e Campo Novo do Parecis.

E para garantir a ampliação de seu portfólio e a 

qualidade de suas capacitações, a atual gestão 

do SENAR-MT investe no quadro de pessoas 

que levam o conhecimento aos seus clientes. A 

entidade ampliou em mais de 200% o número 

de instrutores ativos nos últimos seis anos. Hoje 

são 357 prestadores de serviços educacionais 

em todo o estado para ministrar seus cursos, 

oficinas, treinamentos e qualificações. Em 2011, 

eram apenas 142. Outro atrativo para aumentar 

a qualidade são as capacitações ofertadas aos 

instrutores, que já somam 725 beneficiados no 

período.

25.220 atendidos de 2011 a 2015

Curva de ascensão das qualificações em 

mecanização agrícola:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.148
2.922

4.250
5.001 5.079

5.826
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A Equoterapia, Programa 

Especial que ocorre desde 

2011 é outro relevante serviço 

prestado pelo SENAR-MT à 

sociedade mato-grossense. O 

número de atendidos já supera 

os 5 mil nos últimos seis anos.

Em setembro, a instituição iniciou um novo 

produto a ser solicitado pelos Sindicatos Rurais 

para ajudar na prevenção de acidentes de trabalho 

nas empresas rurais. Trata-se das ações da 

Semana Interna de Prevenção ao Acidente de 

Trabalho – SIPAT-SENAR. Ao menos 10 eventos 

foram realizados em 2016 com a instrução dos 

trabalhadores sobre a importância de evitar 

acidentes e os cuidados com a saúde.  O SIPAT 

é uma exigência legal para todas as empresas 

brasileiras. Foram ofertados aos trabalhadores 

90 exames clínicos médicos, 90 hemogramas 

completos, 90 exames de glicemia em jejum, 90 

eletrocardiogramas, 90 espirometrias e mais 90 

exames de acuidade visual.

Pensando naqueles que nasceram em 

áreas urbanas e ainda não conhecem 

o que o campo produz e como isso 

chega até sua mesa, o SENAR-MT 

promoveu a mais de 10 mil crianças 

de 6 a 12 anos seu encontro com a 

realidade dos modelos de produção 

agropecuária do estado com o 

Programa Filhos no Campo. Por 

meio de atividades educativas, esse 

montante visitou fazendas de Mato 

Grosso ao longo dos últimos dois anos, 

tempo de existência do programa, 

vivenciando o dia a dia do meio rural.
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Atendendo à família do produtor
A ênfase na qualificação técnica do homem do campo adotada pela gestão do SENAR-MT nos últimos 

seis anos não permitiu que a preocupação com a evolução social das famílias rurais fosse deixada 

de lado. Nesse período, 333,5 mil mato-grossenses foram atendidos com ações de Promoção Social, 

sobretudo com foco no empreendedorismo e na geração alternativa de renda. Só em 2016, foram 88.146 

contemplados com 1.060 eventos. Dentre os principais estão os programas Mutirão Rural, Cine Senar, 

Filhos no Campo e Equoterapia.

O programa Mutirão Rural, executado com a parceria de diversas instituições públicas e privadas, 

transformou-se de 2011 para cá agregando, a cada ano, novos serviços de saúde, cidadania e lazer 

às comunidades rurais distantes dos centros urbanos. Passou a ofertar assistência odontológica e 

oftalmológica, inclusive com o posterior fornecimento de óculos aos que tiverem diagnóstico de 

algum problema de visão. Fora isso, o programa ainda leva emissão de documentos pessoais, palestras 

educativas, cortes de cabelo, atividades recreativas, além das oficinas do SENAR-MT, tudo de forma 

gratuita. Já são mais de 133 mil atendidos nos últimos seis anos.

O Cine Senar é outro importante 

carro-chefe nas atividades sociais do 

SENAR-MT. Dos 141 municípios de 

Mato Grosso, pelo menos a metade 

já teve alguma edição do programa 

desde 2014, quando foi iniciado. 

Nesse intervalo, já foram 64,6 mil 

telespectadores atraídos pelo cheirinho 

da pipoca e a programação cultural das 

sessões de filmes e documentários.

Crédito: GECOM



18 a 24 anos
O Futuro Produtores do Brasil é o programa 

de 116 horas de carga horária que recebe os 

jovens de 18 a 24 anos, filhos de produtores 

rurais, em geral, mas também de empresários 

que atuam no agronegócio, para ampliar 

o leque de possibilidades profissionais no 

setor. Competências de gestão, habilidades de 

negociação e na relação do gestor rural com seus 

subordinados, pares e superiores estão entre as 

áreas abordadas. Em 2015, 60 jovens participaram 

do programa. Neste ano, o número é de 70.

24 a 30 anos
O desenvolvimento da liderança também 

é o principal enfoque do programa CNA 

Jovem, criado pela Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil e o SENAR 

CENTRAL. Com etapas estadual e nacional, 

a intenção é engajar o jovem de 24 a 30 

anos na resolução de desafios do agro 

para situações do Estado com a elaboração 

de um plano voltado a um problema ou 

oportunidade local. Esse plano é a chave 

para a fase nacional, disponibilizada aos 

três melhores trabalhos do Estado. A carga 

total do processo de desenvolvimento é de 

224 horas e Mato Grosso tem 81 integrantes.

De 30 em diante
A partir dos 30 anos, para consolidar o processo 

de protagonismo do líder rural, o SENAR-

MT mantém, em parceria com a Famato e a 

Associação dos Produtores de Soja e Milho de 

Mato Grosso (Aprosoja), a Academia de Liderança. 

Com a perspectiva da defesa de classe, o programa 

prepara líderes em Mato Grosso para enfrentar as 

adversidades do setor agropecuário e ampliar a 

rede de contatos dos representantes. Seu público 

são os agentes que atuam em sistemas sindicais 

patronais e de trabalhadores rurais. Entre 2011 e 

2016, o programa já formou 560 líderes.
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4646
A carreira do líder 

do agronegócio

Preocupado em despertar e promover a 

formação de quem nasce, mora e trabalha 

no campo por toda vida, o SENAR-

MT passou a desenvolver programas, 

treinamentos e projetos que garantam a 

continuidade de seu protagonismo nas 

atividades ao longo do tempo.

12 a 18 anos
O programa Jovens Protagonistas. 

Iniciado em 2016, foi pensado para 

promover o empreendedorismo entre 

jovens de 12 a 18 anos com vistas a 

fomentar o papel transformador. Lança 

mão de ferramentas que incentivam 

a criatividade no gerenciamento de 

projetos, no desenvolvimento pessoal e 

nas atividades de mercado. O programa 

finaliza o ano com cerca de 180 

contemplados.

Crédito: GECOM
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Inserção na 

educação formal
A atual gestão do SENAR-MT deu um passo importante no 

caminho da profissionalização e da melhoria na qualidade de 

vida no campo. Em 2016, a entidade ingressou no universo da 

educação formal quando passou a oferecer o curso Técnico 

em Agronegócio pelo programa Rede e-Tec, do Governo 

Federal. Já são 100 alunos em formação.

Além disso, o SENAR-MT tem um termo de cooperação 

técnica com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura 

(Fetagri) para oferecimento dos cursos técnicos 

profissionalizantes em agropecuária com ênfase em 

agricultura familiar. Ele acontece na sede da entidade 

dos trabalhadores, em Várzea Grande, e em outros quatro 

municípios: Nova Bandeirante, Nova Canaã do Norte, São 

José do Rio Claro e Alto Boa Vista.
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Foi ao longo dos últimos seis anos que o SENAR-MT implantou cursos de qualificação 

voltados para aqueles que nunca trabalharam em determinadas atividades 

agropecuárias, mas passaram a se interessar pelas grandes oportunidades existentes 

no meio rural. Assim, foram formatados 21 modelos de qualificação voltados para 

atuação em algumas das 15 principais cadeias produtivas de Mato Grosso, no mercado 

da mecanização agrícola e em programas demandados pela família rural.

Com cursos planejados com a carga inicial de 80 horas, cerca de 2,7 mil pessoas já 

iniciaram uma nova atividade profissional por meio das qualificações do SENAR-MT 

desde 2012, quando iniciadas.

Com o foco em qualificar ainda mais a mão de obra para a tecnificação das atividades, 

a idealização de uma das qualificações que mais atraíram a atenção no contexto de 

formação agropecuária dos últimos anos partiu do dia a dia das fazendas estado a 

fora. Popularmente conhecido como Gerente de Fazenda, o treinamento em Gestão 

de Propriedade Rural passou a ser ofertado em 2016 pela entidade no Centro de 

Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso. Logo na primeira turma, qualificou 

20 alunos, formados em junho. Na segunda, foram 15 participantes e suas aulas estão 

sendo implementadas também no Centro de Treinamento de Campo Novo do Parecis.

Seu objetivo é aprimorar as habilidades gerenciais na administração de fazendas 

apresentando ferramentas de gestão aplicadas à realidade rural. Prepara tanto quem já 

atua na função como quem nunca trabalhou com agronegócio, mas passou a ter na 

formação de 80 horas uma oportunidade.
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Novas 
oportunidades

no campo



Expansão das 
unidades Núcleos Avançados 

de Capacitação
Consolidada como uma das principais 

entidades de formação profissional rural de 

Mato Grosso, o SENAR-MT viu a necessidade 

de ofertar, no interior do estado, a qualidade 

física das instalações de sua regional, situada 

na capital. Para oferecer mais conforto àqueles 

que realizam suas qualificações e oficinas, 

iniciou, em 2014, a construção dos Núcleos 

Avançados de Capacitação, os NACs.

Com um investimento direcionado às obras, 

34 unidades NACs estão sendo instaladas nas 

diversas regiões de Mato Grosso por meio da 

parceria do SENAR-MT, Sindicatos Rurais 

e Prefeituras.

As estruturas, geralmente construídas próximas 

às sedes dos sindicatos ou junto dos parques 

de exposição, são dotadas de salas de aula, 

cozinha industrial, pequenos auditórios em 

algumas unidades, salas administrativas e 

todo o equipamento necessário à realização de 

treinamentos técnicos profissionalizantes, bem 

como cursos de promoção social, principalmente 

nas áreas de alimentação, nutrição e artesanato.

As cozinhas industriais construídas nos NACs, 

instalados em parques de exposição, têm paredes 

de vidro para que a execução das oficinas e das 

vitrines de carnes e outros alimentos possa ser 

acompanhada pelo público.
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Assistência 
técnica e 
gerencial

Nascido da necessidade apresentada por boa parte 

dos produtores rurais de Mato Grosso, o serviço 

de assistência técnica foi criado pela atual gestão 

em fevereiro de 2015 com a missão de fazer um 

acompanhamento mais próximo das atividades do 

produtor rural.

Produção de Leite

O Senar Tec Leite, uma das primeiras ações de 

assistência técnica para o acompanhamento de 

120 propriedades produtoras de leite no oeste 

de Mato Grosso, já colhe os frutos do trabalho. 

Depois de um ano, os técnicos já verificam, em 

diferentes propriedades, ganhos produtivos, 

econômicos, financeiros, sociais e ambientais. Foi 

registrado um aumento de 34% na quantidade de 

litros de leite produzidos em algumas unidades; 

diminuiu a incidência de doenças como mastite, 

por exemplo, assim como a mortalidade animal; 

houve uma queda de 30% nos custos operacionais 

de determinadas fazendas e um aumento de 25% 

na recria das fêmeas em outras. Já é percebido o 

crescimento de 36% na produtividade.

O Senar Tec Leite acontece por três anos 

com atendimento in loco para verificação 

dos indicadores técnicos e gerenciais, após 

planejamento individual.  O próximo desafio é 

promover a atuação em grupo de produtores 

para que, de forma associada, possa fortalecer 

arranjos locais para obter maior ganho e poder de 

barganha.

Crédito: Rodrigo Lorenzon



Centro de Formação 
da Fetagri
A formação dos trabalhadores rurais e 

agricultores familiares também faz parte do 

rol de investimentos do SENAR-MT. Por isso, a 

entidade iniciou uma parceria com a Federação 

dos Trabalhadores da Agricultura de Mato Grosso 

(Fetagri) para a construção do Centro de Formação 

aos moldes dos Centros de Treinamento. 

Desde 2014, a Fetagri vem recebendo o auxílio 

do SENAR-MT para elaboração do projeto de 

construção e o início das obras.  O espaço também 

será dotado de salas de aula, oficinas, auditório, 

dormitórios e outros ambientes existentes nos 

centros do interior. O objetivo é garantir aos 

clientes da agricultura familiar e trabalhadores que 

residem nas proximidades da Grande Cuiabá, ou 

que possam se deslocar até Várzea Grande, onde 

se localiza a Fetagri, o acesso a treinamentos e 

qualificações profissionais que serão ofertados na 

unidade.

Ambientação e 
mais qualidade
Embora o principal foco de investimento 

do SENAR-MT em obras estivesse voltado 

para levar mais qualidade ao interior 

do estado nos últimos anos, o nível 

central da entidade também foi alvo de 

melhorias e construção.

O prédio da sede central do SENAR-MT 

recebeu adequações e reformas nos 3º 

e 4º andares, assim como na recepção 

e em todas as entradas do edifício com 

obras de acessibilidade.
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Centros de 
Treinamento 
e Difusão 
Tecnológica
Importante salto na formação técnica 

profissional o SENAR-MT deu com a 

parceria estabelecida junto aos Instituto 

e Associação Mato-grossense dos 

Produtores de Algodão (Ima/Ampa) 

com a instalação dos Centros de 

Treinamento e Difusão Tecnológica 

nas cidades de Sorriso e Campo Novo 

do Parecis.

A concepção desses espaços, dotados 

de toda a infraestrutura, maquinário, 

instalações e tecnologia para oferecimento 

de cursos de ponta nas variadas 

atividades agropecuárias, é atender 

exatamente a necessidade de avanço que 

o campo impõe atualmente, preparando 

profissionais cada vez mais capacitados.
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Inauguração Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica em Campo Novo do Parecis

Inauguração Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica em Sorriso
Crédito: AMPA



O mais presente parceiro do SENAR-MT é, sem 

dúvida, o conjunto dos 90 Sindicatos Rurais de 

Mato Grosso. Preocupada, portanto, em estreitar 

cada vez mais as relações com os representantes 

diretos dos produtores rurais, a atual gestão 

criou, em 2015, o Prêmio Mobilização Sindical, 

uma maneira bem-sucedida de valorizar o 

engajamento daqueles que conseguem atingir o 

maior percentual de cumprimento do Plano Anual 

de Trabalho (PAT). Nesse plano estão previstas as 

metas de treinamentos e eventos realizados em 

parceria com a entidade. O prêmio é entregue 

durante a Parceria Sindical.

Em 2016, os bons desempenhos do ano anterior 

receberam, o mobilizador e o presidente, uma 

viagem para o exterior, assim como o troféu de 

Mobilização Sindical. Além do melhor de todos, 

ou seja, aquele sindicato que atingiu a maior 

percentagem de metas, um sindicato de cada 

uma das 11 regionais também foi premiado. Os 

principais aspectos avaliados para premiação são 

realização de eventos planejados e a eficiência na 

mobilização.

Cada vez mais 
próximo do 

Sindicato Rural

Deixar os Sindicatos Rurais tecnologicamente 

preparados para os desafios que a qualificação 

do trabalho no campo exige também foi outra 

grande preocupação do SENAR-MT na atual 

gestão. Em seis anos de trabalho, o aporte 

tecnológico fornecido pela entidade aos 

Sindicatos somou 120 computadores e 

notebooks, além de 33 tablets para serem 

utilizados nas ações de formação junto aos 

produtores. Além disso, todas as unidades 

receberam equipamentos como monitores, 

impressoras, projetores, máquinas fotográficas, 

caixas de som e vasto mobiliário para realizar suas 

tarefas com mais agilidade e maior conforto. 

Outro viés de aporte aos Sindicatos Rurais por 

meio do SENAR-MT vem sendo a colaboração 

com o patrocínio de exposições agropecuárias, 

com produção de material gráfico de campanhas 

e treinamentos realizados por eles, dentre 

outros serviços. De 2012 a 2016, foram 250 

feiras patrocinadas e mais de 21 mil unidades 

de materiais gráficos, entre cartazes e banners, 

produzidos para os 90 sindicatos.
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Números da expansão

2015 20162014 2017

• NACs (projeto/obra):

Cáceres, São José dos Quatro 

Marcos, Barra do Bugres, 

Primavera do Leste, Cotriguaçu e 

Tangará da Serra

• Centro de Formação da Fetagri  

em Várzea Grande (projeto)

• NACs (entrega e obra)

Juína, Comodoro, Paranatinga, Ipiranga 

do Norte, Carlinda, Cláudia, Paranaíta, 

Campinápolis, Diamantino, Tabaporã, 

Sapezal, Ribeirão Cascalheira, Porto dos 

Gaúchos, Brasnorte, Juara, Nova Mutum, 

Vera, Rio Branco, Campos de Júlio e 

Confresa

• CTs de Sorriso e Campo Novo do 

Parecis (entrega)

• Reforma da Sede e Cenarium Rural

• Centro de Formação da Fetagri (projeto)

• NACs (obra/entrega):

Cáceres, São José dos Quatro Marcos, 

Barra do Bugres, Primavera do Leste, 

Cotriguaçu e Tangará da Serra

• CTs de Sorriso e Campo Novo do 

Parecis (obra/entrega)

• Reforma da Sede e Cenarium Rural

• Centro de Formação da Fetagri (projeto)

• Orçamento aprovado para a 

construção dos NACs

• Campo Verde, Castanheira, Matupá, 

Santa Cruz do Xingú, Tapurah, Nova 

Bandeirantes e Colíder.
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O que o agro tem a ver 
com a educação?
Dentre os 30 eventos institucionais promovidos 

pelo SENAR-MT desde 2011, o Cresce MT 

destaca-se pela proposta de ampliar a discussão 

sobre os desafios da educação com foco no 

desenvolvimento do Estado. Ele extrapola os 

limites do mundo do agronegócio ao qual a 

entidade está ligada e avança em questões que 

convidam toda a população a pensar sobre 

os caminhos a serem percorridos para atingir 

uma vida mais digna a partir da aquisição de 

conhecimento.

Mas o que o agronegócio tem a ver com isso? O 

setor é responsável por 50,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Mato Grosso e sua preocupação 

em debater os rumos da educação no Estado 

parte justamente dessa realidade, por ser o maior 

Foco nos eventos 
técnicos
O número de feiras agropecuárias que 

contaram com a participação, por meio de 

realização ou coparticipação do SENAR-

MT só cresceu nos últimos seis anos, 

sobretudo naquelas que tiveram como 

objeto o fomento à área técnica. Foram 149 

exposições, 67 termos de cooperação técnica 

e/ou financeira e patrocínios técnicos e 

de marca, além de 30 realizações 

institucionais no período. Em 2011, 

o SENAR-MT esteve presente em 13 

exposições. Já em 2016, foram 53 ao 

todo, com pelo menos 2.574 pessoas 

capacitadas durante as oficinas oferecidas 

nos eventos.

São destaques os fóruns e debates 

promovidos pela entidade em realizações 

como Show Safra, em Lucas do Rio Verde, 

Farma Show, em Primavera do Leste, Parecis 

Superagro, em Campo Novo do Parecis, 

Expoagro, em Cuiabá, Vitrine Agropec, em 

Rondonópolis,  Agrotec, em Cáceres, e Work 

Shop SenarTec Leite, em Pontes e Lacerda. 

Todas foram formuladas com um caráter 

mais técnico e de negócios nos últimos 

anos, com estreito aporte do SENAR-MT.

gerador de riquezas econômicas e, assim, capaz 

de influenciar nas tomadas de decisões. Ou seja, 

o agronegócio precisa estar inserido nos debates 

de relevância para a sociedade mato-grossense 

como um todo, de forma a contribuir com seu 

desenvolvimento. E essa tarefa é realizada pelo 

SENAR-MT por ser ele o braço do agronegócio 

responsável por oferecer qualificação, ensino 

àqueles que querem viver das atividades 

agropecuárias.

Assim, em dois anos de realização, o Cresce MT 

já reuniu quase 3 mil pessoas de todas as áreas 

econômicas e sociais que se preocupam com a 

evolução dos mato-grossenses a partir de um setor 

primordial, a educação. Renomes nacionais da 

área participaram dos eventos tornando os debates 

bastante concorridos pelo público, como o filósofo 

e escritor Mário Sérgio Cortella e o educador 

José Pacheco, fundador do modelo pedagógico 

português “Escola da Ponte”.
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Parceria Educacional
A Parceria Educacional, evento criado e realizado anualmente pela atual 

gestão para atualizar os prestadores de serviços educacionais sobre os 

processos administrativos e metodológicos do SENAR-MT, já reuniu mais 

de 650 instrutores desde 2012. A proposta sempre foi o fortalecimento 

do relacionamento e da comunicação com os prestadores de serviços 

educacionais.

Durante um processo de imersão, os instrutores são convidados a realizar 

dinâmicas e atividades que contribuem para o dia a dia das aulas, com 

o propósito de alinhar procedimentos e estratégias da entidade sempre 

visando um bom serviço educacional prestado.

Parceria Sindical
Parceria é uma palavra levada a sério pela atual gestão 

do SENAR-MT, tanto que instituiu um evento anual para 

se manter cada vez mais próximo de quem demanda seus 

serviços. A Parceria Sindical, realizada desde 2010, já reuniu um 

público de mais de 600 participantes para debater, em três dias 

de evento, as necessidades, ações e os avanços de diretorias 

e mobilizadores sindicais durante um momento de completa 

imersão.

Para isso, o SENAR-MT inova todo ano trazendo como peças 

motivadoras para os encontros personalidades que podem 

ensinar com sua história de vida, como é o caso do campeão de 

vôlei, Tande (2014), do maestro João Carlos Martins (2015) e do 

piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi (2016).

Crédito: Rodrigo Lorenzo



SENAR-MT e as 
mídias
A interação social pela via digital do SENAR-

MT é a grande marca da presença da entidade 

nos diversos tipos de mídias registrada nos 

últimos quatro anos. Além de ampliar o acesso 

aos serviços por meio do website, que teve 480 

mil visualizações de 2012 a setembro de 2016, 

atingiu a marca de 27.732 seguidores no Facebook 

desde julho de 2012. O trabalho soma-se às redes 

Instagram (desde 2015) e LinkedIn (iniciada em 

2016), além do blog da instituição.

Todo o trabalho de mídias digitais reflete na 

produção e no aproveitamento de material 

jornalístico do SENAR-MT voltado à divulgação 

de seus acontecimentos e serviços. Nos seis 

últimos anos, todos os releases produzidos pela 

entidade foram aproveitados 10.695 vezes (até 

setembro de 2016) pelos mais variados veículos 

de comunicação de Mato Grosso e do País. Desde 

2012, são 1.410 textos escritos e divulgados pelo 

SENAR-MT.

A rede social da entidade, o Facebook, dá o que 

falar. Em 2012, quando criado, o volume de reação 

do público que acompanhava o perfil na época foi 

de 15.367 ao longo de todo ano. O volume cresceu 

para mais de 3 milhões de comentários, curtidas, 

compartilhamentos e demais manifestações.

SENAR-MT e as parcerias que vão longe

Visando a ampliação de suas realizações para 

atingir cada vez mais interessados em se qualificar 

e atuar nas atividades agropecuárias, o SENAR-MT 

vem redimensionando e fortalecendo as parcerias 

com instituições e empresas no estado e fora dele. 

Além das entidades e dos eventos tradicionais 

do agronegócio de Mato Grosso, como a 

participação nos circuitos Aprosoja, Tecnológico e 

Universitário, no Acrimat em Ação, por exemplo, 

a instituição passou a dar saltos maiores na co-

realização de iniciativas com seus parceiros.

É o caso do projeto Soja Brasil, realizado em 

conjunto com o Canal Rural e a Aprosoja Brasil, 

cuja parceria se estende desde 2014 e, de lá para 

cá, já foram 5,4 mil participantes. Subdivididos em 

palestras e oficinas, levadas pela carreta Carrega 

Brasil, os eventos do Soja Brasil percorreram 17 

municípios do estado somente durante o início 

do plantio da safra 2016/2017, em que atingiu 

1.650 pessoas. Sem contar o público de mais de 

200 presentes no lançamento oficial do plantio, 

transmitido ao vivo pelo Canal Rural para todo 

Brasil. No início de 2016, a Carrega Brasil percorreu 

20 municípios para retratar a colheita do grão 

levando conteúdo a 2 mil pessoas durante a etapa 

de janeiro.

O projeto consiste no acompanhamento da 

produção de toda a safra de soja de Mato Grosso, 

principal estado produtor do grão, sempre é 

contemplado com os percursos do 

projeto, no plantio ou na colheita. As 

oportunidades são aproveitadas pelo 

SENAR-MT para levar conhecimento 

aos produtores rurais nas sedes dos municípios 

visitados. Na última etapa de 2016, as cidades 

que receberam o Carrega Brasil tiveram palestras 

e oficinas voltadas aos temas gestão e custos de 

produção, sucessão familiar, manejo e fertilidade 

de solo e pragas.     

O SENAR-MT ainda é parceiro em diversas 

realizações de entidades como Sindicatos Rurais, 

Amapa, Embrapa, Fetagri, Governo de Mato 

Grosso, Prefeituras, Poder Judiciário, instituições 

de ensino e pesquisa, fabricantes e revendas de 

máquinas agrícolas, dentre outras.
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5858
Mais conhecido 

em MT

Mensagens 
institucionais
Desde o início, a atual gestão tem se empenhado 

em tornar o SENAR-MT cada vez mais conhecido 

pela população mato-grossense no maior estado 

agropecuário do País, sempre com o propósito 

de qualificar ainda mais pessoas para o vasto 

mercado de trabalho rural.

De lá para cá, a entidade promoveu quatro 

campanhas publicitárias institucionais para 

divulgar ações e resultados do trabalho que 

realiza. Em 2012, o propósito foi diferenciar o 

SENAR-MT das demais instituições que compõem 

o chamado Sistema “S”. No ano seguinte, o 

enfoque publicitário teve sete programas 

veiculados na mídia demonstrando os produtos e 

serviços prestados pela entidade, sempre, dando a 

devida valorização ao produtor rural – aquele que 

leva alimento à mesa da população -, assim como 

todos os passos que percorre para realizar seu 

trabalho a contento, dentre eles, a necessidade de 

se qualificar com os treinamentos do SENAR-MT.

Em 2015, a instituição demonstrou como a 

qualificação pode transformar a vida das pessoas 

e mudar suas histórias. Foram relatadas as 

trajetórias de quatro egressos de treinamentos e 

qualificações do SENAR-MT e o que atingiram 

após a experiência de se capacitar.

Por fim, em 2016, o SENAR-MT investiu na 

webserie Conhecimento na Prática. Produtores 

rurais foram reunidos num bate-papo informal 

para ouvir e demonstrar a seus pares e 

trabalhadores rurais que a entidade tem aquilo 

que eles precisam em treinamento, qualificação 

e aporte técnico agropecuário. Todas as 

campanhas foram veiculadas em TV, rádio, jornal 

impresso, revistas e mídias digitais/sociais.
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Na direção de novos 
rumos
A atuação a longo prazo com base em estratégias 

de planejamento é uma realidade no SENAR-MT 

que a atual gestão deixa como importante legado 

para que a entidade se solidifique cada vez mais na 

tarefa de formar pessoas.

Com esse intuito, o SENAR-MT passa a ter uma 

nova missão, e mais abrangente, desde 

que inserido no rol de instituições que 

oferecem educação formal: promover 

o desenvolvimento profissional e social 

para o meio rural com soluções integradas 

educacionais.

Sua visão também começa 2017 de outra forma: 

ser reconhecido como a entidade que oferece 

as melhores soluções educacionais para o 

desenvolvimento rural sustentável no Estado de 

Mato Grosso.

Como valores, o SENAR-MT passa a ter o 

espírito de equipe, a paixão por educar, o 

comportamento ético, as raízes no agro, a 

inovação, o desenvolvimento de pessoas e o foco 

nas necessidades do público-alvo.

Assim como estabelecidas no início da gestão, em 

2011, as diretrizes estratégicas para os próximos 

anos foram renovadas para nortear as ações a 

partir do próximo ano. Ao todo são oito pilares 

pensados para contemplar atividades externas 

e internas da entidade, que devem, sobretudo, 

ampliar bem mais sua atuação:

1. Programa de Egressos

2. Marketing Estratégico

3. Alianças Estratégicas

4. Gestão da Informação

5. Gestão por Processos

6. Soluções Integradas

7. Pedagogia – Estratégia pedagógica

8. RH Estratégico – Pessoas
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Áreas de atuação

Estudos e projetos
O Imea desenvolve projetos socioeconômicos 
e ambientais com foco na criação de produtos 
que orientam a tomada de decisões dos setores 
público-privado ligados ao agronegócio. Ao 
aliar a competência de sua equipe ao grande 
número de parceiros, o instituto contribui para o 
desenvolvimento sustentável, socioeconômico e 
ambiental do agronegócio de Mato Grosso.

Número de estudos e projetos 

por ano feitos pelo Imea

Ano Estudos Projetos

2008 24

2009 18

2010 32

2011 46

2012 45

2013 38

2014 58

2015 60 6

2016 60 7

Total 381 13
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Em 2008 a Famato tomou uma atitude audaciosa 
reestruturando o Imea que deixou de ser apenas 
um núcleo de operadores de mercado, que tratava 
de endividamento e renda rural, para se tornar 
uma entidade autônoma, sem fins lucrativos, 
referência no Brasil e no mundo no que diz 
respeito à produção de dados estratégicos que 
embasam e qualificam as reivindicações da classe. 
Para se ter uma ideia da dimensão deste feito, 
dentro do sistema sindical rural do Brasil é a única 
federação com instituto semelhante, focado em 
levantamento de dados econômicos. E por isso 
recebe com frequência equipes de outros estados 
para conhecer o modelo.

O primeiro desafio do instituto foi criar uma 
equipe multidisciplinar com economistas, 
agrônomos, administradores, zootecnistas e 
geógrafos.  O grupo consolidou-se e deu origem 
a uma série de ações que balizaram o avanço de 
todas as cadeias produtivas do estado, inclusive as 
emergentes. Entre as inúmeras ações do instituto 
estão: boletins semanais que trazem as análises de 
mercado de soja, milho, algodão e bovinocultura 
de corte e, mensalmente, a divulgação de um 
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IMEA – Uma 
história de 

sucesso

relatório de conjuntura econômica e outro sobre o 
mercado de leite.

Toda esta reestruturação em recursos humanos e 
físicos só foi possível a partir de uma articulação 
do presidente do Sistema Famato, Rui Prado, 
que convidou as associações do setor para 
serem mantenedoras deste projeto. Desta forma, 
fomentam-se as atividades econômicas ligadas 
ao agronegócio, garante-se a vinda de novos 
investidores, além de avanços nas políticas 
públicas junto ao governo.

“Com dados como estes nós fomentamos 
investimentos de maneira mais ordenada e 
organizada, uma vez que o planejamento advém 
de um bom diagnóstico de dados. De maneira 
bem prática, estes diagnósticos ajudaram muito as 
cadeias não só no sentido do governo conhecer 
a realidade do nosso estado, para fazer melhores 
políticas públicas, como também os setores 
privados na tomada de decisões e perspectivas 
futuras de mercado, direcionando investimento e 
provendo melhorias na região onde se encontram”.

Daniela Latorraca – Superintendente do IMEA.
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Programa de 
incentivo à 
armazenagem
Entre as muitas conquistas importantes para 
os produtores de grãos de Mato Grosso esteve 
a aprovação do Programa para Construção e 
Ampliação de Armazéns (PCA), aprovado em 2013 
pelo Governo Federal, com base em um estudo 
do Imea sobre produção e armazenamento em 
Mato Grosso, que revelou o déficit superior a 12 
milhões de toneladas. O programa faz parte do 
Plano Agrícola e Pecuário (PAP).

“Os produtores têm no Imea uma bússola que 
indica os caminhos e horizontes da sua atividade. 
Em período precedente à criação do Imea, as 
informações econômicas eram bastante dispersas 
e de difícil consolidação. É importante que a 
capacidade de armazenagem acompanhe a curva 
de crescimento da produção agrícola e, neste 
sentido, o programa de incentivo à armazenagem 
têm se mostrado atrativo ao produtor, em relação 
aos prazos e encargos financeiros.

A disponibilidade de armazéns possibilita 
ao produtor avanços na gestão do 
negócio, agregando valor no elo logístico 
da cadeia produtiva, quando enseja 
as condições de decisão em relação à 
comercialização e negociação de fretes”.

Secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Neri Geller

Outlook 2022 – 2025
“Agro MT Outlook”
Além de fornecer dados atualizados sobre o 
agronegócio de Mato Grosso, desde 2008, o 

Imea também lançou dois estudos denominados 
“Agro MT Outlook”, que apresentam projeções de 
crescimento das produções agrícola e pecuária 
para até 10 anos. O primeiro foi publicado em 
2012 e o segundo em 2015. O objetivo é atrair 
novos investimentos e estimular a implantação 
de políticas públicas direcionadas. O estudo é 
tão relevante que fez parte do relatório da United 
States Department of Agriculture (USDA) no Brasil.
A pesquisa de 2015 contou com a parceria do 
Departamento de Estatística da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).

Conquistas para o 
produtor rural

Estudo do Imea sobre a produção de 
milho na segunda safra foi citado no 
informativo da Agricultura Global da 
USDA Foreign Agricultural Service
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Boletins semanais e 
mensais
Logo após a reestruturação e como primeira 

grande ação, o Imea passou a divulgar boletins 

semanais para acompanhamento da safra e da 

pecuária do estado. São estimativas, custos de 

produção, frete, preços para comercialização, 

entre outras informações pertinentes e de grande 

interesse dos produtores. Além dos boletins, as 

culturas de algodão, milho e soja também contam 

com o informe de comercialização, semeadura e 

colheita, oferta e demanda. Com as informações 

corretas fica mais fácil tomar as decisões 

certas.  Em oito anos foram produzidas 

mais de 3000 publicações. O quadro a 

seguir detalha um pouco este trabalho:

Relatório Cadeia Quantidade

Boletim Algodão 354

Boletim Bovinocultura 425

Boletim Conjuntura 

Econômica

28

Boletim Leite 47

Boletim Milho 425

Boletim Soja 425

Colheita Algodão 109

Colheita Milho 104

Colheita Soja 121

Comercialização Algodão 95

Comercialização Milho 108

Comercialização Soja 127

Confinamento Bovinocultura 5

Custo de Produção Algodão 70

Custo de Produção Bovinocultura 9

Custo de Produção Milho 69

Custo de Produção Soja 81

Estimativa de safra Algodão 52

Estimativa de safra Milho 67

Estimativa de safra Soja 61

Oferta e Demanda Algodão 11

Oferta e Demanda Milho 11

Oferta e Demanda Soja 11

Semeadura Algodão 62

Semeadura Milho 78

Semeadura Soja 87

Total Geral 3.042



Fundo Constitucional 
de Financiamento do 
Centro-Oeste – FCO
A falta de viabilidade econômica para reforma de 

pastagens, correção do solo e integração Lavoura/

Pecuária, aliada a ausência de silos e armazéns 

e a inexistência de uma logística adequada ao 

transporte estão entre os principais desafios dos 

produtores rurais. Para levantar essa demanda, 

em 2011, o Imea realizou estudos que mostraram 

a gravidade da situação e a necessidade de 

adequação dos programas de financiamento 

do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO), à realidade do Estado.

Com base nos dados provou-se a necessidade 

de ampliar de seis para doze anos o prazo para 

pagamento do financiamento de reforma de 

pastagens e integração Lavoura/Pecuária, além 

de aumentar o prazo de carência em até três 

anos. Outro ganho importante foi a criação da 

Linha de Crédito (PCA) Programa de Construção 

e Ampliação de Armazéns e, ainda, o aumento de 

um para oito anos no financiamento para retenção 

de matrizes na Planície Pantaneira.
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Rotas estaduais
Mato Grosso conta uma malha viária estadual 

de 25 mil quilômetros, dos quais apenas 4.643 

km estão pavimentados. Um problema que afeta 

diretamente os custos de produção, aumentando 

em mais de 15% o valor do frete, além de exigir 

altos investimentos em logística, principalmente 

no que se refere à saída da produção de grãos do 

campo até a chegada aos portos.

Para contribuir na solução deste problema, o 

Imea realizou um estudo inédito denominado 

‘Corredores Estaduais do Agronegócio’, que fez 

parte do Programa Pró-Logística. O objetivo foi de 

auxiliar o governo no direcionamento de recursos 

para obras de melhorias nos trechos considerados 

mais importantes e por onde circulam diariamente 

produtos como soja, milho, gado, madeira e 

insumos agrícolas.

Durante quatro meses foram analisados os 

fluxos de escoamento em 15.334 quilômetros de 

rodovia, pertencentes a 120 trechos. O estudo 

elencou como prioridade 21 trechos para obras de 

conservação e manutenção, com investimentos 

na ordem de R$ 82 milhões.

Estradeiro

Famato, Aprosoja, Secretaria de Transportes do 

Governo do Estado e CNA formaram o Estradeiro 

do Movimento Pró-Logística pela BR-158, passando 

por dez cidades nos estados de Mato Grosso, Pará 

e Tocantins. O objetivo foi avaliar as condições das 

estradas e obras na região do Vale do Araguaia. A 

rota da expedição passou pelos municípios mato-

grossenses de Primavera do Leste, Paranatinga, 

Nova Ubiratã, Sorriso, Nova Mutum e Campo 

Novo do Parecis. Em Rondônia, os municípios 

percorridos foram Vilhena e Porto Velho.
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Agro, o Grande 
Negócio do Brasil 
Em 2013, o Imea decidiu lançar uma cartilha para 

evidenciar em números a pujança e o potencial 

de um País erguido à custa do Agro que hoje é 

o maior produtor agrícola, celeiro do mundo. O 

projeto mostrou em números porque o Agro tem 

tamanha representatividade dentro e fora do 

Brasil, ao abordar território, balança comercial, 

emprego e renda, produtividade e investimentos, 

sem deixar de evidenciar os desafios quando 

se trata de logística, cargas tributárias, crédito, 

seguro rural e escolaridade dos produtores.

A cartilha foi apresentada ao Governo Federal 

a fim de mostrar as potencialidades e destacar 

demandas do setor.

Workshop para 
Jornalistas
Para facilitar o entendimento das 

particularidades do agronegócio, o Imea, 

em parceria com outras entidades do Agro, 

promoveu de junho até novembro de 2015, seis 

workshops sobre Jornalismo Agropecuário 

como oportunidade de carreira. O curso foi 

destinado a jornalistas que atuam nos veículos 

de comunicação e nas assessorias de 

imprensa do estado. Em cada módulo 

foi abordada uma cadeia produtiva.
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Agricultura de 
Precisão em MT
Quase a metade dos produtores de soja em Mato 

Grosso (42%) afirma fazer uso de agricultura de 

precisão em suas lavouras. Em algumas regiões, 

como o sudeste e o oeste do estado, o índice 

ultrapassa 50%. O dado  foi revelado por meio 

da Pesquisa sobre Mecanização Agrícola em 

Mato Grosso. Isso significa, para o Imea, que 

os produtores do estado estão consolidando as 

práticas de agricultura de precisão.

Município em 
números
População, território, rebanho bovino, produção 

de leite e produção de grãos. Estes são alguns 

dos indicadores presentes no ‘Município em 

Números’, produto do Imea que visa fornecer aos 

sindicatos uma visão mais ampla do território 

de abrangência, por meio de uma imagem de 

satélite, com os principais indicadores sociais e 

econômicos de cada município.

Projeto Centro-
Oeste Competitivo
Para traçar um planejamento estratégico da 

infraestrutura de transporte e logística de 

cargas nos estados de Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal foi criado 

o projeto Centro-Oeste Competitivo – fruto 

do Fórum das Entidades do Setor Produtivo 

do Centro-Oeste, que reúne representantes 

da agricultura, pecuária, indústria e comércio 

para discutir os principais problemas do setor 

produtivo e buscar melhorias. O objetivo maior 

foi identificar quais modais eram prioritários 

para investimentos e buscar parcerias com o 

Governo Federal. O projeto foi uma iniciativa 

da Famato, Fiemt, Aprosoja e a Ampa com base 

em dados do Imea.



“Os dados levantados são essenciais para nosso 

trabalho aqui na Agência Estado, principalmente 

para a construção dos cenários diários das 

commodities. Atualmente, o que eu mais uso é o 

boletim da bovinocultura, porque estou cobrindo 

especificamente o setor, uso praticamente todos, 

produzindo notas sobre as observações dos 

boletins e também utilizando os dados que eles 

trazem para fazer outras avaliações. O Imea é fonte 

fundamental em qualquer matéria que necessite de 

dados consolidados sobre a bovinocultura mato-

grossense”.

Camila Turtelli | AE Agronegócios | Agência Estado

Jornalistas
“Não conheço nenhum outro estado com peso 

agropecuário no Brasil (GO, MS, RS, PA, BA) que 

possua um trabalho semelhante. Informações 

precisas, no momento preciso, com estimativas 

concretas. Enfim, o suporte proporcionado pelo 

Imea é indiscutível”.

Luiz Patroni – Repórter Rural – TV Centro América
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Grandes investidores

“O Imea, de maneira estruturada, consistente e 
organizada faz esse trabalho com maestria. Sem 
dúvidas, o antes e depois da criação do instituto fez 
muita diferença para as análises do setor. Trabalhamos 
com os impactos das variações de preço de bovinos 
e grãos nas empresas listadas na bolsa. Dada a 
relevância do Mato Grosso na produção, ter fácil 
acesso aos analistas de cada setor, dados atualizados 
e em que possamos confiar, faz toda a diferença. 
Acompanhamos de perto o trabalho do instituto, já 
que a maior proximidade dos analistas do Imea com 
o campo acaba dando uma visão diferente da visão 
financeira das análises de balanço”.
Victor Saragiotto - Analista econômico da CREDIT 
SUISSE LLC

“Os dados disponibilizados gratuitamente 
pelo Imea permitem uma compreensão mais 
aprofundada da realidade dos produtores 
de Mato Grosso. O acervo contendo séries 
históricas de custo de produção é o material 
que mais utilizamos do Imea. Antes, podíamos 
apenas contar com as séries históricas 
disponibilizadas pela Embrapa e Conab. Porém, 
estes materiais possuem qualidade inferior”.
Renato Rasmussen - Senior Economic 
Researcher at Rabobank

“A criação do Imea foi importante, porque antes 
dele não havia dados confiáveis. Ele passou a 
ser uma bússola, uma referência. Desta forma, 
gestores e investidores puderam contar com os 
dados gerados para planejar políticas públicas 
e negócios com maior eficiência e segurança. 
Neste aspecto, o Imea tem sido muito importante 
para aqueles que desejam investir no Estado”.
Blairo Maggi – Ministro da Agricultura
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Produto Mato 
Grosso
Mapear os gargalos da economia de um estado, 

prever impactos oriundos de possíveis alterações 

no cenário econômico, identificar setores que 

possuem maior potencial e mostrar a relação de 

indicadores de produção, emprego e renda. Esse 

foi o objetivo do estudo “Matriz Insumo-Produto 

Mato Grosso”, realizado pelo Imea em parceria 

com a Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT). A matriz insumo-produto é considerada 

uma poderosa ferramenta de planejamento 

econômico e um importante guia para os 

tomadores de decisões em diversos países.

Embrapa URTE

A capacidade em aliar produtividade com 

preservação e recuperação ambiental é o que 

fez de Mato Grosso um estado sustentável. No 

entanto, para manter esse título, faz-se necessário 

melhorar constantemente a eficiência no uso 

da terra em áreas já ocupadas. E é pensando 

nisso que o Imea em parceria com a Embrapa 

Agrossilvipastoril, de Sinop, tem trabalhado 

para aprimorar as Unidades de Referência 

Tecnológica e Econômica (URTEs), de forma 

a avaliar não apenas o aumento na produção, 

como a viabilidade econômica das tecnologias 

sustentáveis. O estudo está sendo aplicado em 12 

unidades de referência, que dispõe de informações 

essenciais para avaliações e identificação da 

rentabilidade dos sistemas.

7474
Importantes 

parcerias

MBA em Agronegócio
O MBA em Agronegócio promovido pelo Imea em 

parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (Esalq) e certificado pela Universidade 

de São Paulo (USP), tem sido um verdadeiro 

sucesso do instituto. Com uma abordagem 

aprofundada, o curso proporciona visão integrada 

do processo empresarial a partir de conceitos e 

fundamentos aos profissionais das mais diversas 

áreas do setor agroindustrial e estudantes com 

curso superior completo. A especialização tem 

duração de 24 meses, oito módulos, com aulas 

presenciais na sede da Famato.

PIB do Agronegócio
Em busca de mensurar a dimensão do 

Agronegócio dentro da economia de Mato 

Grosso, o Imea, em parceria com a Federação 

da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), 

realizou um estudo sobre o Produto Interno Bruto 

(PIB) que revelou um percentual de 50,46% de 

representatividade do setor. Dos R$ 41,5 bilhões 

gerados pelo PIB estadual em 2007, R$ 20,9 bilhões 

foram do agronegócio. A informação inédita foi 

divulgada em 2014 e serviu de base para a defesa 

dos interesses dos produtores.



Diagnóstico da 
Piscicultura
A vontade de explorar novas cadeias 

produtivas e aumentar o portfólio de 

produtos agropecuários, diante da 

perspectiva de aumento da população 

mundial e consequente acréscimo 

na demanda por alimentos, fez com 

que a Famato, em parceria com o 

SENAR-MT, encomendasse ao Imea o 

primeiro Diagnóstico da Piscicultura 

de Mato Grosso. O estudo serve como 

um guia por meio do qual se pode 

identificar as principais oportunidades 

e desafios da piscicultura no Estado, 

analisando o mercado sob os aspectos 

legais, tributários, sociais, econômicos, 

mercadológicos e produtivos.

Diagnóstico 
de Florestas 
Plantadas
Para um estado com dimensões 

continentais e uma fauna e flora 

tão diversificada, investir em outros 

setores, além da soja, milho, algodão, 

girassol e pecuária, fortalece a 

competitividade e estimula a 

economia saudável. Pensando 

nisso, a Famato, com apoio do 

SENAR-MT encomendou ao 

Imea o Diagnóstico de Florestas 

Plantadas, com objetivo de identificar 

os principais desafios, problemas 

e dificuldades do setor produtivo, 

identificar o perfil do produtor, a área 

plantada; calcular a estimativa de 

volume e projeção futura; levantar 

problemas relacionados à mão de 

obra e custo de produção; avaliar o 

mercado, a logística e a legislação 

pertinente à atividade.

Entrevistados do Diagnóstico - 

correspondente a 20% dos produtores - 

produzem 45 mil toneladas de peixes por ano.

 

-Estima-se que a produção anual de 

peixes no Estado supere 60 mil toneladas.

- O Estado produziu em 2011 

aproximadamente 49 mil toneladas de 

peixes cultivados em água doce, sendo 

o terceiro maior produtor nacional e o 

maior produtor na região Centro-Oeste.
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Diagnóstico da 
Cadeia do Leite 
em MT
Onze municípios com o maior 

volume na produção de leite, 380 

produtores entrevistados em 33 

laticínios. Essa foi a rota do leite 

que culminou com o primeiro 

Diagnóstico da Cadeia do Leite 

em Mato Grosso. O objetivo 

constituiu em mapear a produção 

e a situação socioeconômica das 

propriedades a fim de direcionar 

melhor os investimentos públicos 

e privados para o setor, além de 

orientar as futuras ações nas 

bacias leiteiras do estado. O 

levantamento foi uma iniciativa 

do Imea e da STG consultoria, 

liderada pelo Professor Doutor 

Sebastião Teixeira Gomes, da 

Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) – Minas Gerais.

 

ORGANIZAÇÃO: Famato, 

SENAR-MT e Serviço Nacional de 

Aprendizagem em Cooperativismo 

de Mato Grosso (Sescoop-MT).
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Caracterização da 
Bovinocultura de Corte
Em 2011, o Imea fez o primeiro anuário sobre a “Caracterização da 

Bovinocultura de Corte de Mato Grosso” com o objetivo de mapear a 

produção pecuária do estado. Dados preciosos que permitiram aos 

produtores analisarem as estratégias de investimento da bovinocultura 

de corte de Mato Grosso, com projeções para um período de dez anos. 

Para isso, o instituto dividiu o Estado em 21 microrregiões, identificando 

indicadores como área de pastagem, rebanho, abate, confinamento, taxa 

de lotação, comercialização, entre outros assuntos.
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Acorizal  Inativo

Água Boa  (66) 3468 -2374/1600

Alta Floresta  (66) 3521 -2321

Alto Araguaia  (66) 3481 -1127/1265

Alto Garças  (66) 3471- 2663

Alto Taquari  (66) 3496 -1364

Apiacás  (66) 3593 -1214

Araputanga  (65) 3261 -1203

Arenápolis  (65) 3343- 1250/99227- 0893

Aripuanã  (66) 3565 -2234

Barra do Bugres  (65) 3361- 1478/1247

Barra do Garças  (66) 3401- 2008/1425

Brasnorte  (66) 3592- 1819

Cáceres  (65) 3223 -2111

Campinápolis  (66) 3437- 1250

Campo Novo do Parecis  (65) 3382- 2491

Campos de Júlio  (65) 3387-1152

Campo Verde  (66) 3419 -2111

Canarana  (66) 3478 -1284

Carlinda  (66) 3525 -1130

Castanheira  (66) 3581- 1229

Chapada dos Guimarães  (65) 3301- 2894

Cláudia  (66) 3546- 1135

Cocalinho  (66) 3586 -1376

Colíder  (66) 3541- 4630

Comodoro  (65) 3283 -1125

Confresa  (66) 3564 -1614

Cotriguaçu  (66) 3555 -1802

Colniza (66) 3571-1162

Cuiabá  (65) 3623-0554/3624- 1836

Diamantino  (65) 3336 -1639

Dom Aquino  (66) 3451 -1861

Gaúcha do Norte  (66) 3582- 1222

Guarantã do Norte  (66) 3552- 2914

Guiratinga  (66) 3431- 1311

Ipiranga do Norte  (65) 3588- 1642

Itiquira  (65) 3491- 1357

Jaciara  (66) 3461 -1615

Juara  (66) 3556 -2383

Juína  (66) 3566-4107/3566 -5006

Juruena  (66) 3553 -1922

Lucas do Rio Verde  (65) 3549- 0659

Marcelândia  (66) 3536-1393

Matupá  (66) 3595 -2426

Mirassol D’Oeste  (65) 3241 -1879

N. Sra. do Livramento  (65) 3351 -1413

Nova Bandeirantes  (66) 3572 -1377

Nova Brasilândia  (66) 98427- 5978/98451 -6629

Nova Canaã do Norte  (66) 3551- 1056/1280

Nova Monte Verde  (66) 3597 -1718

Nova Mutum  (65) 3308-1500

Nova Ubiratã  (66) 3579 -1343

Nova Xavantina  (66) 3438 -1109/1437

Novo São Joaquim  (66) 3479- 1549

Paranaíta  (66) 3563 -2286

Paranatinga  (66) 3573 -1069

Pedra Preta  (66) 3486-1255

Planalto da Serra  (66) 3328- 6235

Poconé  (65) 3345- 1208

Pontes e Lacerda  (65) 3266- 3725

Porto Alegre do Norte  (66) 3569 -1535/1110

Porto Estrela  (65) 3384 -1307

Poxoréu  (66) 99991 -8718

Primavera do Leste  (66) 3498- 2008

Querência  (66) 3529- 2394

Ribeirão Cascalheira  (66) 3489 -2063

Rondolândia  (66) 3542 -1053/3421

Rondonópolis  (66) 3421-6567/3422 -0117

Rosário Oeste  (65) 3356- 2253

Santa Cruz do Xingu  (66) 3594 -1265

Santo Antônio do Leverger  (65) 99977 -8327

Santo Antônio do Leste  (66) 3488- 1255/99617 -4346

São Félix do Araguaia  (66) 3522 -2029

São José do Rio Claro  (66) 3386 -2533

São José dos Quatro Marcos  (65) 3251 -1432

São José do Xingu  (66) 3568-1253

Sapezal  (65) 3383- 2557

Sinop  (66) 3531 -2425

Sorriso  (66) 3544 -4205/5260

Tabaporã  (66) 3557- 1087

Tangará da Serra  (65) 3325- 0142

Tapurah  (66) 3547 -1600

Terra Nova do Norte  (66) 3534- 1236

Torixoréu  (66) 3406 -1672

Vale do Rio Branco  (65) 3257 -1090/1449

Vera  (66) 3583- 2175

Vila Bela da Santíssima Trindade  (65) 3259- 1018

Vila Rica  (66) 3554 -1386

8080



Expediente

FAMATO E IMEA

Cláudia Luz 

Gestora - Núcleo de Comunicação da FAMATO

 

Caroline Pilz Pinnow 

Jornalista - Produção de Conteúdo

 

Camila Tardin 

Coordenadora de Imprensa - Edição de Conteúdo

SENAR-MT

Anacreta Vitorasso 

Gestora de Comunicação, Marketing e Eventos do SENAR-MT

 

Natacha Wogel 

Jornalista - Produção de Conteúdo e Edição

FCS Comunicação 

Criação e editoração



www.sistemafamato.org.br

sistemafamato sistemafamato sistemafamato

imeamatogrosso

SenarMT Senar_MT mtsenar


