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PRÊMIO SISTEMA FAMATO EM CAMPO 

 

 O PRÊMIO SISTEMA FAMATO EM CAMPO é uma iniciativa do Sistema 

Famato (Famato, Senar-MT, Sindicatos Rurais e Imea) e conta com o apoio de 

Aprosoja, Ampa, Instituto Algodão Social, Instituto Mato-grossense do Algodão e 

Acrismat. O objetivo deste concurso é premiar as fazendas mato-grossenses que 

trabalham com atividades diversificadas (agricultura, pecuária, floresta plantada e 

agroindústria), que preferencialmente apresentem interação entre os sistemas, 

sob a ótica das boas práticas agropecuárias, gestão econômica e socioambiental. 

 Diversificação é a prática de duas ou mais atividades, podendo ela ser 

horizontal ou vertical. A diversificação horizontal é a produção de um maior número 

de culturas na propriedade, tais como: soja, algodão, milho, integração lavoura-

pecuária etc. A diversificação vertical é a realização de várias etapas de produção de 

um determinado produto. Um exemplo de exploração agrícola com diversificação 

vertical é uma propriedade rural que explora a pecuária de leite com capim e ração 

produzidos na propriedade e pasteuriza, engarrafa e vende o leite, podendo também 

transformá-lo em queijo, doce de leite etc.  

 Entende-se por interação a utilização dos produtos, subprodutos e resíduos de 

uma atividade na outra, podendo eles ser produzidos em diferentes áreas físicas 

(exemplo: utilização dos dejetos animais na adubação da agricultura; utilização dos 

grãos produzidos para alimentação de animais da própria fazenda, entre outras). Este 

tipo de interação, localizado em diferentes áreas do estabelecimento rural, pode ser 

considerado de baixo sinergismo.1  

 Interação entre sistemas de cultivo/criação conduzidos em um mesmo espaço 

físico: ocorre quando se dá a interação entre sistemas de cultivo ou destes com os 

sistemas de criação, que estejam localizados na mesma gleba ou talhão da 

propriedade, ou seja, é proveniente de sistemas de sucessão, rotação, consorciação 

                                            
1 FONTE: http://diarioms.com.br/o-que-e-diversificacao-agropecuaria/ acessado em 05/09/2016. 
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ou integração. Nesse tipo de interação, uma espécie é influenciada direta ou 

indiretamente por outra (exemplos: o nitrogênio oriundo da fixação biológica pelo 

cultivo anterior de uma espécie leguminosa liberado no solo pela decomposição dos 

seus resíduos e absorvido por outra cultura implantada na sequência; a redução da 

incidência de mofo branco na cultura do feijão cultivado em sucessão; utilização da 

palhada de capim da integração lavoura-pecuária como matéria orgânica para a 

produção agrícola ou rotação com a braquiária, entre outras), a redução da população 

de nematoides no solo em sistema de rotação ou sucessão da soja com espécies do 

gênero Crotalaria. Este tipo de interação pode ser considerado de alto sinergismo2. 

 

1. Figura 1 - Fases do concurso:  

 

                                            
2 Fonte: Sistemas de Produção: conceitos e definições no contexto agrícola – Embrapa. 
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DOS PARTICIPANTES 

Aptos a participar  

Propriedade rural que tenha no seu sistema produtivo atividades como: 

agricultura, bovinocultura de corte, leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, 

apicultura, piscicultura, silvicultura etc., situada exclusivamente em Mato Grosso. 

Constituída como empresa brasileira inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) ou de proprietário particular inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF).  

Apresentação de toda a documentação comprobatória que possa ser exigida 

pela Comissão Organizadora, como as notas fiscais de compra de insumos, romaneio 

do abate do gado, notas fiscais de venda, nota fiscal de remessa de uma propriedade 

para outra (quando for o caso) e outros documentos relacionados à atividade. As 

informações serão consideradas confidenciais. 

Não estão aptos a participar 

- Os dois contemplados com a viagem do prêmio Sistema Famato 2015. 

- Propriedades em débito com a Contribuição Sindical Rural (Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA). 

 

DAS INSCRIÇÕES 

A única forma de concorrer a este PRÊMIO é pela inscrição direta e gratuita via 

formulário de inscrição disponível no site www.sistemafamato.org.br. 

O prazo para as inscrições é de 19 de setembro de 2016 a 16 de outubro de 

2016.  

Os candidatos deverão preencher de forma autodeclaratória todos os itens da 

ficha de inscrição. As respostas serão utilizadas para avaliação das fazendas inscritas.  
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DA AVALIAÇÃO 

Fase 1 – Pontuação:  

As fazendas inscritas receberão uma pontuação conforme a resposta do 

questionário seguindo metodologia determinada pela Comissão Organizadora. Será 

feito um ranking em que as duas propriedades mais bem classificadas por 

macrorregião3 do Estado passarão para a próxima fase e terão seus dados conferidos 

pela Comissão Organizadora em uma visita à(s) propriedade(s). Serão definidas 14 

(quatorze) semifinalistas em todo o Estado. 

Caso uma macrorregião não tenha nenhuma propriedade com pontuação 

acima do índice de corte, automaticamente serão selecionadas propriedades de 

outras macrorregiões que irão competir entre si para a próxima etapa. 

Caso a macrorregião tenha apenas uma classificada, esta será 

automaticamente a representante da macrorregião no evento final. 

Na situação de empate entre as propriedades, poderão ser considerados os 

seguintes quesitos para o desempate: a replicação da tecnologia/diversificação 

utilizada, o tempo em que a tecnologia/diversificação é utilizada, o número de 

tecnologias/diversificação utilizadas na propriedade, grau de interação entre 

atividades e diversificação verticalizada. 

 

Fase 2 – Visita Técnica: 

A Comissão Organizadora realizará visitas técnicas às 14 (quatorze) 

propriedades semifinalistas para conferir documentos e validar as boas práticas 

agropecuárias, tecnologias utilizadas no sistema de produção, tecnologias utilizadas 

na propriedade, gestão e governança social e ambiental. Além da validação, serão 

levantados os dados econômicos de receita em reais por hectare, além do estoque de 

grãos, animais e floresta plantada, comprovados por meio de inventário. Vale ressaltar 

que tais indicadores serão determinantes para essa segunda avaliação. Os 

                                            
3 O mapa das macrorregiões definidas pelo IMEA se encontra no anexo no final do documento. 
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semifinalistas serão informados por e-mail ou telefone e ajustarão com a Comissão 

Organizadora uma data entre os dias 17 de outubro de 2016 e 18 de novembro de 

2016 para a visita à propriedade. Será enviada previamente uma lista dos dados 

necessários para a comprovação dos indicadores. Caso a fazenda não permita a visita 

ou não disponha dos documentos para a comprovação das informações, será 

automaticamente desclassificada. 

Tendo em vista que o objetivo central é a propriedade comercial, não será 

considerado o faturamento das atividades relacionadas à produção de genética para 

terceiros. Isso vale tanto para multiplicadoras de sementes quanto para as de mudas 

florestais e animais de elite. Apesar de contribuir sensivelmente para o sistema de 

produção, a avaliação econômica dessas atividades não é o objetivo central desta 

premiação, tendo em vista que existe um descolamento com a realidade 

mercadológica. Por outro lado, se esse material é utilizado no próprio sistema, serão 

considerados os valores mercadológicos proporcionais à região. 

Também não será considerado o faturamento relacionado ao manejo florestal 

de espécies nativas. 

 

Apuração dos dados 

Os dados das 14 (quatorze) propriedades serão analisados internamente pela 

Comissão Organizadora. As melhores de cada macrorregião, ou seja, as 7 (sete) 

propriedades serão comunicadas até o dia 25 de novembro para estarem presentes 

e apresentarem o sistema de produção no evento que acontecerá na primeira 

quinzena de dezembro e será organizado pelo Sistema Famato. 

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO 

A divulgação do resultado será feita no evento Rentabilidade no Meio Rural em 

Mato Grosso, realizado pelo Sistema Famato na primeira quinzena de dezembro em 

Cuiabá. As 7 (sete) propriedades serão reconhecidas pelo Sistema Famato como 

exemplos de sucesso na diversificação e interação das atividades agropecuárias.  
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Ainda neste evento, das sete propriedades, as duas de maior destaque serão 

selecionadas para apresentar os dados em uma Missão Técnica na Europa, com 

todas as despesas inclusas para uma pessoa, podendo participar o produtor ou seu 

representante. A programação e as datas de ida e volta serão definidas 

posteriormente. 

 

NOTA: A Comissão Organizadora tem total autonomia e liberdade na avaliação das 

propriedades, não cabendo nenhum recurso ou impugnação contra as decisões 

referentes aos vencedores, sendo suas decisões irreversíveis, soberanas e 

irrecorríveis.   

 

DAS PENALIDADES 

Serão automaticamente desclassificados os participantes que tentarem fraudar 

ou burlar este Regulamento ou que fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, 

incompleta ou incorreta. Cabe exclusivamente à Comissão Organizadora tal decisão.  

Os participantes se responsabilizam integralmente pela veracidade das 

informações prestadas. 

 

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato de inscrição serão 

tratados de forma confidencial. Não serão divulgados a terceiros e ficarão 

armazenados pela Comissão Organizadora, que se compromete a utilizar as referidas 

informações somente para os fins definidos neste Regulamento.  

A exceção a essa regra cabe aos sete finalistas, que terão seus dados 

apresentados publicamente no evento Rentabilidade no Meio Rural em Mato Grosso. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Vale destacar que o Sistema Famato poderá compilar os dados das 

propriedades inscritas no Prêmio para uso próprio, sem qualquer remuneração. Os 

participantes cedem, a título gratuito, o direito de uso do seu nome, imagem e som de 

voz, sem qualquer ônus para o Sistema Famato.  

 

 

Cuiabá, 14 de setembro de 2016
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 Anexo 1 - Macrorregiões definidas pelo Instituto Mato-grossense de Economia 

Agropecuária 


