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A PECUÁRIA DE CORTE NA ESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO DE MATO 

GROSSO: UMA ANÁLISE DO INSUMO PRODUTO  

 

RESUMO: O estudo realizado neste trabalho objetivou demostrar a importância 

da analise do insumo produto, e de forma aplicada, a importância estratégica 

que a bovinocultura tem na construção e participação do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Estado de Mato Grosso e, em especial a cadeia produtiva de pecuária 

de corte na estrutura do agronegócio e para a economia mato-grossense, o 

qual vem apresentando seu potencial dentro da estrutura produtiva do estado 

de Mato Grosso. Tal desempenho é verificado a partir do momento em que a 

pecuária passa a funcionar como mola propulsora na economia como um todo, 

influenciando, assim, tanto nas indústrias de fabricação de insumos, quanto 

nos serviços e comércio de seus produtos. Para tanto, foi estimado a matriz de 

insumo produto (MIP) de 2013. Os resultados esperados foram obtidos a partir 

de indicadores da matriz, que procurou mensurar setores chaves da economia 

de Mato Grosso e propagação dos impactos através dos multiplicadores I e II, 

tentando avaliar como a economia reage de forma direta, indireta e induzida, à 

mudanças na estrutura econômica. Através dos resultados obtidos foram 

utilizados para estimativa e mensuração do PIB do agronegócio do estado de 

Mato Grosso, e a participação do complexo agroindustrial de pecuária de corte 

na construção do PIB do agronegócio e na economia, bem como a análise dos 

quatro agregados que compõem. Os cálculos foram baseados de dados 

estimados da matriz de 2013, onde apontou para o desenvolvimento do 

agregado IV de comércio e serviço, ficando acima da média dos demais 

setores ligados ao agronegócio. Com a da mensuração do PIB do Estado, 

estimou o PIB do agronegócio em 36,84%, no caso da bovinocultura de corte o 

valor do PIB do complexo em 11,12% do PIB da economia e 30,17% do PIB do 

agronegócio, de forma que confirma sua participação e importância no 

agronegócio, demonstrando em todo o complexo agroindustrial a participação 

de fornecedores de insumos, destacam-se os prestadores de serviços e 

comércio ligados à produção. 

Palavras Chaves: Matriz de insumo/produto; Produto Interno Bruto (PIB); CAI 

da Pecuária de corte. 
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THE CUTTING LIVESTOCK IN THE MATO GROSSO AGRIBUSINESS 

STRUCTURE: AN ANALYSIS OF THE PRODUCT INPUT 

 
ABSTRACT. The study carried out in this work aimed to demonstrate the 

importance of the analysis of the product input and, in an applied way, the 

strategic importance that the bovinocultura has in the construction and 

participation of the Gross Domestic Product (GDP) of the State of Mato Grosso 

and especially the productive chain Of beef cattle in the structure of 

agribusiness and for the economy of Mato Grosso, which has shown its 

potential within the productive structure of the state of Mato Grosso. Such 

performance is verified from the moment in which the animal husbandry starts 

to act as propelling spring in the economy as a whole, influencing, therefore, 

both in the manufacturing industries of inputs, as in the services and trade of its 

products. The expected outputs were obtained from indicators of the matrix, 

which sought to measure key sectors of the economy of Mato Grosso and 

propagation of impacts through multipliers I and II, trying to To evaluate how the 

economy reacts in a direct, indirect and induced way, to changes in the 

economic structure. The results obtained were used to estimate and measure 

the GDP of agribusiness in the state of Mato Grosso, and the participation of 

the agroindustrial complex of beef cattle in the construction of agribusiness 

GDP and in the economy, as well as the analysis of the four aggregates that 

compose. The calculations were based on estimated data from the matrix of 

2013, where it pointed to the development of the IV aggregate of trade and 

service, being above the average of the other sectors related to agribusiness. 

With the measurement of the GDP of the state, estimated the GDP of the 

agribusiness in 36.84%, in the case of cattle breeding the value of the GDP of 

the complex in 11.12% of GDP of the economy and 30.17% of GDP of 

agribusiness , In a way that confirms its participation and importance in 

agribusiness, demonstrating the participation of suppliers of inputs in all the 

agroindustrial complex, the service providers and trade related to production. 

Keywords: Matrix Input / Product; Beef cattle; Productive chain. 



 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 No cenário econômico mundial as criações de bovinos de corte exerce 

um papel fundamental como commodities para o desenvolvimento econômico 

de países produtores. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), o Brasil se encontra como 2º maior produtor de carne 

bovina e o maior exportador de carne bovina, sendo o estado de Mato Grosso 

(MT) é responsável por 17% dos animais abatidos do território brasileiro, em 

2013.  

 O país vem apresentando um grande potencial no desenvolvimento da 

cadeia produtiva da carne bovina, de forma que a pressão do mercado 

internacional para o aumento de produção, pressionando o empresário rural em 

conhecer cada elo que compõe a cadeia produtiva, assim buscar novas 

tecnologias para poder suprir as necessidades. E este mesmo mercado que 

pressiona para o aumento de produção impõe para uma maior conscientização 

no melhoramento do manejo deste tipo de cultura de forma que seja produtiva 

e sustentável.  

Cabe salientar ainda, que a agropecuária gera efeitos benéficos para a 

economia, pois, ao ser estimulada agirá como agente impulsionador para 

outros setores, fazendo com que exista uma dinamização da economia como 

um todo e melhor realocação dos recursos (MOURA et al. 1999). Desta forma, 

o interesse em aprofundamentos de estudos para se ter um melhor 

desenvolvimento desta cadeia produtiva, necessário se faz conhecer todos os 

elos da mesma, desde os insumos utilizados, da porteira para dentro do 

empreendimento rural, de tudo que agrega valor para o início de produção, 

como também, os elos seguintes dessa transformação (da porteira para fora), 

até a chegada do produto final para ao consumidor.  

Pode-se assim, mensurar qual elo é mais significativo para a cadeia 

produtiva, como também, para a estrutura do agronegócio do Estado de Mato 

Grosso.  

No Brasil, a agropecuária é um setor muito forte para o desenvolvimento 

econômico, de acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) representou 21,4 % de participação no PIB brasileiro em 2014, com 

projeção de crescimento de 2,4 % em 2015, segundo Martha Jr. (2015, p.118) 

afirmam que o Brasil vem desenvolvendo seu setor agropecuário há muito 
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tempo, porém, esse processo vem se acentuando mais nos últimos quinze 

anos, pois, foi nesse período que o país se tornou uma potência agropecuária 

mundial.  

 A função da agropecuária para o setor industrial não é o de prover 

matéria-prima, mas de aquecer a economia através da geração de emprego e 

renda, além de ser um mercado consumidor de grande potencial para os 

produtos que já tem valor agregado, o setor de agropecuária dever ser 

considerada como sendo um fator importante para a manutenção do 

desenvolvimento econômico.  

 Neste contexto de crescimento no Brasil, o agronegócio tem seu papel 

de grande importância no PIB nacional, e o setor agropecuário e em especifico 

o de Pecuária de Bovino de corte tem sua parcela neste crescimento. O estado 

de Mato Grosso se evidencia neste setor de bovinos de corte se evidencia, por 

ser o maior produtor desta carne e segundo o Instituto Mato-grossense de 

Economia Agropecuária (IMEA), com aumento do investimento pelo Estado em 

tecnologias para aumentar o valor agregado da produção interna, com foco ao 

consumidor externo e infraestrutura, estima-se um aumento de 2% ao ano 

(crescimento linear) deve-se, ao melhor manejo e o aumento de capacidade de 

suporte a produção, mais o aumento mais significante vem do crescimento de 

abates no estado, sendo relacionado à taxa de desfrute, estimado em 4% ao 

ano (IMEA, 2016).  Desta maneira o rebanho bovino aumentará e suas 

projeções para os próximos anos são de 24,6%, passando dos atuais 27,2 

milhões para 33,9 milhões de cabeças de gado, e o abate de 4,1 milhões para 

8 milhões de cabeças ano, um total de crescimento de 95% no estado de Mato 

Grosso (IMEA, 2016). 

 O demonstrado neste trabalho partiu da estimativa e mensuração da 

matriz de insumo produto de 2013 para a obtenção dos dados necessários 

para se estimar o PIB do agronegócio, e a sua participação do Complexo 

Agroindustrial de pecuária de corte PIB e na estrutura do agronegócio e 

economia do Estado. Destacando que o trabalho pretendeu também verificar o 

percentual de dependência economia do Estado na cadeia produtiva de 

pecuária de corte.    
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2.  REVISÃO GERAL DE LITERATURA 

2.1. AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

 No contexto do crescimento do Brasil, o agronegócio tem um papel de 

grande importância na evolução sócio econômica e tecnológica dos últimos 70 

anos. Em meados do século passado, a população brasileira começou a sair 

do meio rural e dirigir-se para as cidades. Em 1940 a população rural brasileira 

era de 28,2 milhões de pessoas, no ano de 2000 era de 31,8 milhões e em 

2011 segundo o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) totaliza-se 

em 15% da população do país ou sendo pouco mais 29,5 milhões de pessoas 

no meio rural. 

 Considerando que o Brasil é tipicamente agroexportador e atualmente, 

as pessoas do meio rural têm que produzir muito mais para abastecer o 

mercado interno e atender e a demanda externa que é cada vez maior com o 

passar dos anos. 

 No Brasil, em 1940, em media existia uma pessoa no meio rural 

reproduzindo alimentos e outros produtos não comestíveis para abastecer 1,46 

pessoas e, em 2010, esta relação está em 6,65 pessoas (ARAUJO, 2010).  

 A solução encontrada para esta demanda crescente de alimentos foi 

através do desenvolvimento tecnológico nas ultimas décadas, aumentando os 

índices de produtividade agropecuária e com isso menor número de pessoas 

no meio rural é obrigado a produzir para mais pessoas, principalmente no que 

se refere à produção de alimentos e de outros produtos provenientes da 

agropecuária (ARAUJO, 2010).  

Assim, com a necessidade de aumento de produção para atender a 

demanda, as propriedades rurais, a cada dia, perdem mais a sua 

autossuficiência, se tornando mais dependente dos incentivos do governo, 

passam a depender mais de insumos não provenientes de sua propriedade, e 

se especializando somente em determinadas áreas.  

Demonstrando a necessidade de melhoramento no setor de logística, de 

pesquisas e de novas técnicas de produção, para piorar, as empresas 

começaram ainda a enfrentar a globalização e internacionalização da 

economia. As propriedades rurais estão perdendo o conceito de setor primário 

ou “agricultura”, deixando de ser somente rural, com a necessidade de 
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agregação de valores aos produtos primários, ainda na propriedade rural. Com 

o advento dessas necessidades, cada um dos segmentos da agropecuária 

assume funções próprias, surgindo à necessidade de uma nova concepção de 

agricultura (ARAUJO, 2010).  

Alguns autores para analisar este processo complexo lançaram de 

conceitos para entender esta nova realidade da agricultura, criando o termo 

“agribusiness”, definido também como sendo “o conjunto de todas as 

operações, e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos 

agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o 

processamento, distribuição e consumo dos produtos agropecuários “in natura”’ 

ou industrializados” (RUFINO, 1999 apud ARAUJO, 2010, p.16).  

 O termo agrobusiness espalhou-se e foi adotado pelos países, mas 

somente na década de 1980 é que houve a maior difusão no Brasil, sendo que 

os seus primeiros movimentos organizados apareceram em São Paulo e Rio 

Grande do Sul, surgindo associações como Associação Brasileira de 

Agribusiness (ABAG) e Programa de Estudos dos negócios do Sistema 

Agroindustrial, Universidade de São Paulo (PENSA/USP). Houve no inicio a 

tentativa de se criar um segmento mais voltado para a produção agropecuária 

e o temo agrobusiness atravessou toda a década de 1980 sem tradução para o 

português e foi adotada de forma generalizada, não sendo raras as discussões 

sobre a utilização do termo em inglês, ou a tradução literal para agronegócio, 

ou ainda os termos como complexo agroindustrial, cadeias agro econômicas e 

sistema agroindustrial (ARAUJO, 2010). 

 As propriedades rurais agora são entendidas como organizações 

agroindustriais, sendo a conotação profissional dada ao termo agronegócio, 

sendo responsável por uma mudança de paradigma no meio rural, 

considerando aspectos ligados à visão integrada sobre o ambiente 

agroindustrial. Batalha e Silva (2009, p.35), afirmam que Sistema Agroindustrial 

(SAI) “é todo o conjunto de atividades que concorrem para a produção desde 

insumos até a obtenção do produto final, independente do nível de sofisticação 

utilizado, base tecnológico ou processo de transformação aos quais tenham 

sido submetidos”.  

 Partindo do conceito de que o complexo agroindustrial é um arranjo 

produtivo, que surge à partir de uma determinada matéria prima de base, e a 
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cadeia de produção agroindustrial é o arranjo produtivo que a difere do anterior, 

possuindo como referência a base para identificar os inúmeros encadeamentos 

existentes entre os agentes responsáveis pelos elos e abordando o mesmo 

objeto, considerando distintos níveis estruturais do meio rural (BATALHA E 

SILVA, 2010).  

 A melhor compreensão do agronegócio e todos seus componentes e 

inter-relações é indispensável a todos os tomadores de decisão, para conhecer 

o funcionamento dos sistemas de produção agrícola. Batalha e Silva (2010) 

destacam que um sistema agroindustrial pode ser definido como um conjunto 

de elementos ou sub-elementos em interação.  

 Entendendo que nos elementos inter-relacionados busca-se uma visão 

sistêmica sobre o agronegócio, sendo que na sua compreensão se insere 

todos os componentes e inter-relações, que se torna uma ferramenta 

indispensável aos gestores, sejam públicos ou privados, para se tornar possível 

a elaboração e implementação de estratégias de maior capacidade preditiva e 

eficiência, ainda afirma Araújo (2010), como sendo necessário compreender o 

agronegócio dentro uma visão sistêmica, em que englobam os setores 

denominados “antes da porteira”, “dentro da (ou durante) porteira”, e “após a 

porteira”, ou ainda, com o mesmo significado, “à montante da produção 

agropecuária”, “produção agropecuária propriamente dita” e “à jusante da 

produção agropecuária”.  

 Desta maneira, para o melhor entendimento de todos os elos inseridos 

no setor produtivo agropecuário, agora denominado Sistema Agroindustrial 

(SAI), buscou-se a evolução do setor através dos estudos realizados e, sendo 

o “antes da porteira” compreende os compostos pelos fornecedores de 

insumos e serviços relacionados à produção agropecuária e, “dentro da 

porteira”, o conjunto de atividades desenvolvidas dentro das fazendas, ou 

produção agropecuária propriamente dita e, à jusante, “após a porteira”, é 

composto por todas as atividades após a produção, como armazenamento, 

beneficiamento, distribuição, etc. 

  Os primeiros ensaios voltados para a caracterização da dinâmica do 

agronegócio como um sistema amplo de fatores correlacionados foram 

apresentados por Davis e Goldberg (1968 apud BATALHA, 2009, p. 02), 
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quando se deu a primeira utilização da noção de commodity system approach 

(CSA): 

 Com a evolução e melhor concepção de sistemas agroindustriais, 

Shelman (1997 apud ZYLBERSZTAJN, 2000, p. 16) propôs um fluxograma 

(Figura 1), objetivando a melhor visualização do assunto e, em 1993, a 

Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (ABIA) já concebia 

diferenças entre “Sistemas Agroalimentar” (SAA) e “Sistema não Alimentar”, 

sendo o primeiro o conjunto de atividades colaboram à formação e a 

distribuição dos produtos alimentares e, a segunda seção, como o conjunto das 

atividades que concorrem à obtenção de produtos oriundos da agropecuária, 

florestas e pesca que não são destinados á alimentação, mas como insumo as 

demais atividades agroindustriais. 

 

 
                    Figura 1. Visualização de sistema agroindustrial. 
                    Fonte: Adaptado de Shelman (1997 apud ZYLBERSZTAJN, 2000). 

 

2.1.1 Importância do Agronegócio 

 O agronegócio é uma parte fundamental da economia do Brasil e sendo 

um dos segmentos de maior valor econômico em termos mundiais. O 
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agronegócio em âmbito mundial em 1999, com US$ 6,6 trilhões e equivalia a 

22% do PIB mundial e, em 2003, a movimentação no comércio internacional foi 

de US$ 7,3 trilhões (ARAUJO, 2010). 

Em 2015 a participação do agronegócio na exportação brasileira foi de 

US$ 88,2 bilhões de dólares, com uma queda de 8,8% em relação ao ano de 

2014 que tinha fechado em US$ 96,7 bilhões exportados. Apesar desta queda 

significante, a participação dos produtos do agronegócio na balança comercial 

do país é de 46,2% (MAPA, 2016). 

 Para melhor entendimento da importância do agronegócio no PIB 

nacional, deve-se observar o crescimento projetado por Ray Goldberg para o 

ano de 2028 (Tabela 1), sendo que estas mesmas projeções já foram 

ultrapassadas em 2010 (Araújo, 2010). 

 

Tabela 1 – Dimensões do agronegócio mundial (US$ bilhões) e participação de cada 
setor (%) 

Anos 1950 2000 2028 

Setores Valor % Valor % Valor % 

Insumos 75 18 500 13 700 9 

Produção 

Agropecuária 
134 32 1.115 15 1.464 10 

Processamento  

e distribuição 
209 50 4.000 72 8.000 81 

 Fonte: Adaptado por Machado Filho (1996 apud AUAUJO, 2010). 

 

 Com grande importância para economia brasileira, o agronegócio foi 

estimado para o ano de 2009, em pouco mais de R$ 700 bilhões, significando 

algo em torno de 25% do PIB nacional. Ainda, segundo (CEPEA,2016), o PIB 

nacional do agronegócio em 2010, quando comparado com o PIB do ano 

anterior, teve uma que de R$ 46,6 bilhões, uma retração de 6,0%, passando a 

19% do PIB nacional, conforme dados do MAPA (2011). 

  Em 2014 a participação no PIB nacional do agronegócio subiu para 

21,4% do PIB nacional e, em 2015, houve um aumento 1,8% em relação ao 

ano anterior segundo IBGE (2016), passando a 23,2% do PIB nacional, um 

incremento importante na economia brasileira, pois, um dos grandes problemas 
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sociais do campo decorre dos efeitos da tendência de declínio dos preços 

agrícolas, à medida que surgem e são aplicadas novas tecnologias que 

barateiam os custos de produção (CALLADO, 2011).  

Outra grande interferência no agronegócio brasileiro é a sazonalidade da 

produção agropecuária, pois, a mesma depende fortemente do clima e das 

condições naturais do ambiente onde está sendo produzida. A preocupação 

com a sazonalidade da produção tem-se mostrado de importância significativa 

no aumento da participação do agronegócio no PIB nacional (CEPEA, 2016).

 Araújo (2010) ainda afirma que são poucos estudos sobre a participação 

do agronegócio na economia brasileira, mostrando a real necessidade de mais 

análises de sua composição e da participação de seus diversos componentes 

na economia nacional. 

 

2.2. CADEIAS PRODUTIVAS E CADEIAS DE VALOR 

 Para melhor entendimento dos vários segmentos da agropecuária, não 

se deve utilizar somente as definições de cadeias produtivas utilizadas no 

agronegócio. Por exemplo, o conceito abordado pelos economistas franceses 

que na década de 1960, desenvolveram o conceito de “filiére” (fileira = cadeia) 

na economia e, quando aplicado ao agronegócio, sua característica está 

voltada para os processos industriais, desenvolvendo metodologias e princípios 

de processos e interdependência.  

 Mas deve-se considerar também o conceito descrito por Batalha (2009), 

que refere às relações de contrato ou interdependência entre segmentos que 

configuram determinada cadeia de produção. A cadeia de produção é 

segmentada por várias operações de transformação podendo, ou não, ser 

interligadas entre si, e ações econômicas que possibilitem a valoração da 

produção e dos meio que dão suporte a cadeia. O autor afirma ainda que, “uma 

cadeia de produção agroindustrial pode ser segmentada da jusante à montante 

em três macros segmentos” conforme figura 2. 
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            Figura 2. Cadeia de produção 
            Fonte: Adaptado de Callado (2011) e Batalha e Silva (2001, p.13) 

  

 Vários casos demonstram que os limites desta divisão não são de fácil 

identificação, podendo variar de acordo com o tipo de produto, estes três macro 

segmentos compostos pela comercialização, onde estão representados pelas 

empresas que estão em contato com o cliente final, a industrialização apontado 

como sendo as firmas responsáveis pela transformação de matérias primas em 

produto final que serão entregue ao cliente final, e a produção de matérias 

primas onde reúnem as firmas que fornecem as matérias primas para as 

indústrias de transformação (BATALHA E SILVA, 2009). 

 De certa forma, para o entendimento destas cadeias, outros 

pesquisadores desenvolveram conceitos de “filiére”: 

Segundo Morvan (1988 apud BATALHA, 2009), “uma sequência 
de operações que conduzem à produção de bens, cuja articulação 
é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas e 
definida pelas estratégias dos agentes. Estes possuem relações 
interdependentes e complementares, determinados pelas forças 
hierárquicas”. 

  

 “Pelo entendimento, de que toda cadeia desenvolve operações 

dependentes de influencias e relações comerciais, pode-se afirmar que 

“filiéres” também são sucessões de atividades ligadas verticalmente, 
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necessárias à produção correlacionadas” (MONTIGUAD, 1991 apud 

MACHADO FILHO, 1996).  

 Segundo Araújo (2010), para uma melhor análise de “filiére” ou cadeia 

produtiva, de cada produto agropecuário, tem-se que visualizar todos os elos 

em suas ações e inter-relações que compõem esta determinada cadeia 

produtiva e de cada produto, sendo mais fácil o entendimento como: 

 Efetuar descrição de toda cadeia de produção; 

 Reconhecer o papel da tecnologia na estruturação da cadeia produtiva; 

 Organizar estudos de integração; 

 Analisar estudos de integração; 

 Analisar as políticas voltadas para todo o agronegócio; 

 Compreender a matriz de insumo-produto para cada produto 

agropecuário e; 

 Analisar estratégias de firmas e das associações. 

 

2.3. CADEIA PRODUTIVA DE PECUÁRIA DE CORTE 

 A importância da cadeia de pecuária de corte nas regiões com  

potenciais produtivos é fundamental para o desenvolvimento da atividade 

econômica agropecuária, e sendo composto por sistemas de produção de 

diversas formatações. Na definição de um sistema de produção deve-se 

considerar os aspectos sociais, econômicos e culturais da região onde está 

sendo desenvolvida, pois, conforme descreve Euclides Filho (2000) “é o 

conjunto de tecnologias e práticas de manejo, tipo de animal, propósito da 

criação, raça ou grupamento racial e eco-região onde a atividade é 

desenvolvida”. 

 A criação de bovinos de corte parte do pressuposto da caracterização do 

tipo de manejo que é adotado dentro do empreendimento rural. Assim, na 

bovinocultura de corte são encontrados produtores que optam pelo ciclo 

completo de manejo, sendo eles a cria, recria e engorda. 

 Para Cardoso (1994, apud SOARES DE MELLO, 2013, p. 877), “a 

estrutura central na cadeia produtiva da pecuária de corte é o sistema biológico 

de produção de bovinos, englobando as diferentes etapas da criação (cria, 

recria e engorda), em combinações em torno das quais se agrupam os 
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produtores”, ou muitas das vezes o produtor opta simplesmente por uma 

destas fases.  

 Para Soares de Mello et al. (2013, p. 876), “no Brasil, a fase de cria da 

pecuária de corte ocorre em regime predominante extensivo, com a base de 

alimentação sendo em pastagens nativa e/ou cultivadas, englobando: bezerros 

até a desmama ou até um ano de idade; vacas; novilhas (em recria ou com 

idade de cobertura) e touros.  

2.3.1. Complexo Produtivo de Carne Bovina em Mato Grosso 

  A cadeia produtiva no estado de Mato Grosso tem suas peculiaridades 

que serão definidas mais à frente, neste estudo, no Brasil, a cadeia de 

produção se compõe dos seguintes segmentos: insumos e serviços; sistemas 

produtivos; setores de transformação; de comercialização e; de consumo. 

 No decorrer dos anos a evolução da pecuária de corte no estado de 

Mato Grosso vislumbrou o crescimento na demanda do mercado externo e 

interno, gerando elevação nos preços no mercado interno do estado, para 

suprir esta demanda de exportação com preços mais acessíveis, penalizando o 

consumidor regional com a falta de produtos. Existindo esta demanda no 

consumo do produto existe o potencial de mercado, de acordo com Zylbersztjn 

(2000, p.18), “uma cadeia de produção pode ser segmentada em três 

subsistemas ou macro segmentos: de produção, de transformação e de 

consumo”. 

 O perfil do pecuarista no estado de Mato Grosso vem evoluindo 

constantemente, incorporando novas tecnologias que permitem maior eficiência 

no setor, além de torná-lo mais competitivo. Apesar de ainda serem recentes 

no Estado, estas modernizações ocorrem dentro e fora da porteira, ou seja, 

com novas técnicas ou com novas máquinas e equipamentos, permitindo assim 

a melhoria do perfil do pecuarista.  

 Com a modernização dos processos foi possível observar, nos últimos 

anos, que a pecuária tem crescido significativamente no Estado, sendo que a 

mesma representa atualmente a segunda maior atividade agropecuária, 

perdendo apenas para a soja (IMEA, 2011). Cabe salientar ainda que a 

pecuária gera efeitos benéficos para a economia, pois, ao ser estimulada ela 

pode agir como mola propulsora para outros setores, fazendo com que haja 
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uma dinamização da economia como um todo e melhor realocação dos 

recursos (FIGUEIREDO, 2003).  

2.4. MATRIZ DE INSUMO PRODUTO  

 A matriz de insumo/produto é uma ferramenta que auxilia na 

demonstração de fluxos econômicos, demonstrando aos gestores dados para 

ser analisados que possibilitem um melhor entendimento dos setores que 

produzem bens e serviços que servem de insumos à outros setores para 

atender o consumidor final. Definida por Carvalheiro (1998) como um 

instrumento da contabilidade social que permite examinar os fluxos de bens e 

serviços produzidos em cada setor da economia, destinados a servir de 

insumos a outros setores e atender à demanda final. 

 O modelo de insumo produto foi desenvolvido a partir dos estudos 

realizados pelo economista Leontief em 1930, que o desenvolveu a partir da 

análise dos grandes agregados macroeconômicos em termos de insumo 

produto. Suas preocupações eram harmonizar os modelos insumo–produto 

com situações variadas em grau de natureza, dinamizando a análise e 

vinculando-a a aplicação prática, em especial, o planejamento e o 

desenvolvimento econômico tendo como pano de fundo a interdependência 

dos setores, de maneira que visualizasse a economia inteira da região 

pesquisada como um só sistema, propondo a interpretação de todas as suas 

funções em termos de propriedades especificas mensuráveis de sua estrutura 

Leontief (1983 apud MONTOYA, 1999, p.05) 

 

 2.4.1. Características estruturais da teoria de insumo-produto 

 O modelo insumo produto possui hipóteses fundamentais implícitas para 

sua construção, conforme descrito por Franqueza (2006): 

a) Homogeneidade: supõe-se que cada produto produzido por um 

determinado setor é fornecido somente por este setor e é substituto 

próximo dos demais produtos do mesmo setor, sendo utilizadas 

tecnologias similares no processo de produção; 
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b) Proporcionalidade: os insumos consumidos em cada setor são uma 

função linear do nível de produção deste setor, devendo haver 

proporcionalidade entre consumo e produção; 

c) Por fim, as relações de produção e distribuição são do tipo aditiva e 

supondo que não há outras inter-relações, além das que serão 

demonstradas pelas tabelas geradas.  

 A primeira versão a ser apresentado do modelo insumo-produto é o 

modelo aberto, que estabelece que o preço que cada setor de produção da 

economia recebe por unidade do seu produto tem que ser igual às despesas 

totais feitas no decorrer da produção, incluindo os pagamentos de insumos 

adquiridos e os pagamentos realizados a setores exógenos. 

 Este modelo pode ainda ser classificado como estático e dinâmico, em 

que no primeiro há consideração de permanência das condições das relações 

estruturais entre o insumo-produto em diferentes períodos de tempo, ao passo 

que o modelo dinâmico, que tem sua origem na teoria estática, incorpora a 

teoria de investimento deixando este de ser um componente pré-fixado da 

demanda final para ser uma grandeza explicada, podendo ser aplicado 

somente aos países que possuam indústrias de bens e capital. 

 O modelo de insumo-produto tradicional é construído por vários quadros, 

divididos em dois grupos: o quadro de transações e; o quadro de coeficientes 

técnicos, ambos são compostos por várias tabelas que classificam a estrutura 

econômica em setores, onde cada setor produz apenas um produto. 

A Matriz de Insumo Produto (MIP) evidencia a entrada de insumos 

(fatores de produção) em face da saída e geração de produtos (bens e serviços 

finais). Ela é composta a partir das Tabelas de Recursos e Usos (TRU) onde 

esses dados são oriundos das Contas Nacionais do país. O modelo de insumo-

produto baseia-se no coeficiente técnico de produção, uma medida das 

relações entre quantidade consumida e produzida, excluídos os impostos, 

subsídios e margens de distribuição incidentes sobre os produtos, os quais são 

sujeitos a variações não relacionadas com o processo de produção 

(KASZNAR, 2013). 
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Para desenvolver o modelo teórico de insumo produto, Leontief 

estabeleceu à maneira de Quesnay, um quadro econômico em que a economia 

é descrita como um sistema integrado de fluxos e fluxos e transferências de 

insumos e produtos de um setor a outro, de como que cada setor absorve 

insumos de outros setores, além de produzir como o processo bens e serviços, 

que poderão ser utilizados por outros setores para o consumo final (Montoya 

1999, apud Miller e Blair, 1985, p.2). 

 

Quadro 2. Exemplo de uma tabela Insumo-Produto 

 
  Fonte: Adaptado de Guilhoto (2011).  

 

Onde:  

Z: o fluxo monetário entre os setores da economia;  

C: o consumo dos produtos dos setores pelas famílias;  

G: o gasto do governo junto aos setores;  

I: a demanda por bens de investimento produzidos nos setores;  

E: o total exportado pelos setores;  

X: o total de produção dos setores;  

T: o total de impostos indiretos líquidos pago pelos setores;  

M: a importação realizada pelos setores e;  

W: o valor adicionado gerado pelos setores. 

 

O quadro 2 apresenta a estrutura de uma MIP. A matriz insumo-produto 

é uma estrutura matemática composta de um conjunto de n equações lineares 

com n incógnitas, que pode ser representado através de notação matricial 

(MILLER e BLAIR, 2009). 
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Com base no quadro 2, permite-se estabelecer a seguinte igualdade:  

Z+C+G+I+E = Z+M+T+W 

 

Com a exclusão do Z de ambos os lados, tem-se: 

 C + G + I +E = M + T + W 

 

Rearranjando tem-se a equação (1) 

   C + G + I + (E – M) = T + W                                   (1)        

Conforme Considera (1997), o agregado de tabelas de um modelo 

insumo-produto pode ser dividido em, tabelas básicas agora chamadas tabelas 

de recursos e usos, que contém informações como produção, consumo 

intermediário, salários e encargos sociais pagos, investimentos, etc. Já as 

tabelas resultantes da aplicação de um modelo sobre as informações contidas 

nessas primeiras, servem para se obter os parâmetros do modelo insumo-

produto. A matriz de Leontief é sua derivação mais conhecida. 

 De acordo com Johnston e Mellor (1961), a formação do modelo se dá a 

partir de dados observados de uma área econômica específica, que pode ser 

uma nação, um Estado, ou qualquer região, para um determinado período de 

tempo, na maioria das vezes o tempo de um ano. A atividade econômica está 

fragmentada em um conjunto de segmentos ou setores produtivos, 

normalmente chamados de indústrias. Os fluxos Inter setoriais ou 

interindustriais (fluxos de produto em meio aos diferentes setores ou indústrias) 

são medidos em valores monetários. 

 Segundo Figueiredo (2003), Leontief em seu modelo estático, parte de 

um conjunto de pressuposições econômicas, objetivando simplificá-lo para 

melhor visualização. Uma primeira suposição seria a inexistência de produção 

conjunta ou subprodutos dentro do processo produtivo, ou seja, cada produto é 

produzido por um único setor e cada setor produz um único produto. 

 Habitua-se a denotar o valor monetário observado do fluxo de um setor 

produtivo i para outro setor produtivo j, de zij. Melhor dizendo, zij representando 

o quanto da produção do setor i é comprada pelo setor j, para ser utilizada 

como insumo. 
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Quando a economia for dividida em n setores, Xi representa o produto 

total do setor i e Yi a demanda final pelo produto do setor i, pode-se escrever 

pela equação (2).  

Xi = zil+ zi2 + ... + zii + ... + zin +Yi                            (2) 

 

Na equação (2) observam-se as vendas dos produtos do setor i. O termo 

Xi representa a produção total do setor i. Os termos da direita representam as 

vendas do setor i para atender a demanda dos fluxos interindustriais (zil + zi2 + 

... + zii+ ... + zin ) e as outras demandas finais Yi. As vendas de produtos dos 

demais setores da economia podem ser representadas pela mesma equação.  

Portanto, as linhas de uma MIP exibem como a produção de cada setor 

da economia é distribuída através de suas vendas para os demais setores, 

consumo das famílias (C), investimentos privados (I), gastos do governo (G) e 

exportações (E).  

As colunas do quadro 2 indicam como cada setor obtém dos demais os 

insumos necessários para o desenvolvimento de sua atividade econômicas, ou 

seja, as compras de insumos intermediários produzidos pelas demais 

indústrias, bem como outros insumos de produção requeridos no processo 

produtivo, que correspondem na matriz às partes componentes do setor de 

pagamentos: impostos (T), importações (M) e os itens componentes do valor 

adicionado (VA) – remuneração do trabalho, capital e terra (FIGUEIREDO, 

2003). 

Com base nos fluxos inter-setoriais (zij) e da produção total (Xj) de cada 

setor, torna-se possível a determinação de um valor, denominado coeficiente 

técnico ou coeficiente insumo-produto, equação (3). 

                                                             (3) 

Onde Zij é quantidade de insumo do setor i necessário à produção de 

uma unidade de produto j. Outra pressuposição essencial na análise insumo-

produto é a de que o coeficiente técnico de cada setor produtivo mantém-se 

constantes ao longo do tempo de análise, ou seja, que as proporções de 

insumos utilizadas por cada setor produtivo não se alteram durante o mesmo, e 

dependem exclusivamente da produção de cada setor no período em questão. 
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Desses pressupostos, a função de produção definida de acordo com a 

teoria de Leontief, é definida pela equação (4). 

Xj = min                                  (4) 

 

Na equação (4), a quantidade máxima a ser produzida será determinada 

pela quantidade disponível do fator de produção mais escasso. 

Substituindo os fluxos de insumo (zij) pelos produtos dos coeficientes 

técnicos (aij) multiplicados pela produção total (X) em cada setor, nas equações 

das vendas de cada setor, obtém-se o modelo de equações (5). 

 

  X1 = a11 X1 + a12 X2 + ... + a1i Xi + ... + a1n Xn+ Y1  

   

  X2 = a21 X1 + a22 X2 + ... + a2i Xi + ... + a2n Xn+ Y2 

   

  Xi =  ai1 X1 + ai2 X2 + ...  + aii Xi + ...  + ain Xn + Yi                         (5) 

  

            Xn= an1 X1 + an2 X2 + ... + ani Xi + ... + ann Xn+ Yn 

 

Transformando o sistema de equações (5) para a forma matricial, obtém-se 

o modelo (6). 

  =   +        (6) 

 

Dessa forma, obtém-se, de (6), a matriz A, e os vetores X e Y. Os 

coeficientes da matriz A são denominados de coeficientes técnicos diretos, 

apresentando todas as relações diretas dentro do sistema produtivo, mais 

especificamente, daqueles insumos utilizados diretamente na produção total de 

cada setor. 

A = ;  X =  e Y =  
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 Exemplificando, tem-se que o coeficiente a11 representa a proporção 

fixa do produto do setor um utilizado como insumo produtivo na produção do 

setor um, o coeficiente a12 representa a proporção fixa do produto do setor um 

utilizado como insumo produtivo na produção do setor dois, e assim por diante. 

O vetor X indica a produção total, e Y a demanda total. 

Portanto, uma vez que se procure conseguir a produção total necessária 

para atender à demanda final de cada setor, é possível resolver o sistema de 

equações para X. De maneira sintética obtém-se a equação (7). 

 
X = AX + Y    →  X – AX = Y   →    X (I – A) = Y              (7) 
 

No qual I representa a matriz identidade. Se a matriz (I – A) for não 

singular e, portanto, invertível, tem-se a equação (8).  

 

X = (I – A)-1Y                                                 (8) 
 

A matriz inversa de Leontief é (I – A)-1, ou seja, é denominada matriz dos 

coeficientes técnicos diretos e indiretos. A partir dela é possível determinar o 

nível de produção (X) indispensável para atender à demanda final geral de 

cada setor (Y). As quantidades de insumos utilizados direta e indiretamente no 

processo produtivo de cada setor são representadas pela inversa de Leontief.  

No Brasil, a primeira MIP foi elaborada por Órgão oficial do governo 

federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1979. Já no 

estado de Mato Grosso, a apresentação da primeira MIP teve como ano base 

1999. A obtenção dessas matrizes é custosa, e a sua divulgação, e muitas 

vezes defasada. 

Figueiredo et al. (2011) construíram a matriz insumo-produto do estado 

de Mato Grosso utilizando como base, os dados estatísticos disponíveis no 

Sistema de Contas Regionais do ano de 2007. Esta MIP, construída para o ano 

de 2007, foi idealizada para que os formuladores de políticas econômicas de 

Mato Grosso pudessem utilizá-la como ferramenta de apoio nas tomadas de 

decisão, dentre outras finalidades. 

Os resultados empíricos do estudo, segundo Figueiredo (2003), 

reconhecem a importância do agronegócio para a economia de Mato Grosso, 

pois, suas relações comerciais com as demais atividades estimula o 
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aquecimento da economia. Além disso, a importância dos produtos agrícolas 

no mercado mundial atrai ganhos cambiais ao Brasil. 

Atualmente, o modelo insumo-produto é bem difundido, sendo o mesmo 

utilizado para análises de vários setores da economia, ferramenta utilizada para 

analisar as relações das cadeias da pecuária (bovinos, aves e suínos) na 

economia de Mato Grosso, através da MIP construída por Figueiredo et al. 

(2003). Com a MIP é possível estimar o PIB do agronegócio e da pecuária.  

2.5. COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE PECUÁRIA DE CORTE 

Para o melhor entendimento deste complexo, deve-se compreender a 

concepção da Sistema Agroindustrial (SAI), em que visualiza o agronegócio de 

forma integrada e inter-relacionada entre os diversos agentes que o compõem 

(ARAUJO, 2010). 

O complexo agroindustrial tem como ponto de partida determinada 

matéria prima de base, sendo o seu principal componente. A arquitetura deste 

complexo agroindustrial seria ditada pela matéria-prima principal que o 

originou, segundo os diferentes processos industriais e comerciais que ela 

pode sofrer até se transformar em diferentes produtos finais (BATALHA e 

SILVA, 2009). 

Sendo a componente principal da produção, a matéria prima de base, ou 

principal, deve ser conhecida para que a filières ou cadeia de produção 

agroindustrial (CAP) seja definida. Assim, identificando o produto final pode-se 

encadear os elos da jusante à montante e suas variações, obtendo assim o 

melhor entendimento. 

Desse modo, todo o complexo formado à montante (segmentos antes da 

porteira), sendo a parte anterior à produção rural, a produção pecuária de fato 

(dentro da porteira) e ,a jusante (após a porteira), sendo composto pelos 

setores que recebem a produção dos empresários rurais.  

 

2.5.1. Segmentos antes da porteira e dentro da porteira 

Sendo considerados todos os insumos agropecuários necessários à 

produção agropecuária em geral, como também o melhor conhecimento de 

suas inter-relações principais entre fabricantes e distribuidores até o 

consumidor final que é o produtor rural (empresário rural). Os agentes 

econômicos compostos, e atuantes no agronegócio antes da porteira, são as 
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indústrias produtoras de insumos, as produtoras de matérias primas genéticas 

e os distribuidores de insumos. Também podemos considerar todos os agentes 

inseridos no processo antes da chegada a porteira, que pode se chamar de 

específicos, que são as pequenas, médias e grandes empresas atuantes em 

conjunto ou separadamente, que interagem juntamente no montante, este são 

capazes de influenciar nos preços e nas quantidades de produtos, essas se 

caracterizam as vezes por oligopólio ou monopólio (ARAUJO, 2010). 

Então pode-se considerar todas as relações profundas, sendo elas 

tecnológicas, produtivas, financeiras e de negócios que a agricultura mantém 

com a indústria e demais atividades econômicas para se entender fazer a 

análise através da mensuração deste montante e para isso Montoya e Parré 

(2000), afirmam que “em razão da indisponibilidade de estatísticas que 

distinguem com exatidão a parcela do valor adicionado das indústrias 

ofertantes de insumos, que são absorvidos pelo setor rural, o valor do a 

montante é estimado indiretamente a partir da estrutura de consumo 

intermediário da agropecuária”, de forma que só se poderá ser analisado 

através da relação final de antes da porteira, que é a chegada do insumo ao 

seu consumidor final, que é o empresário rural. 

Dentro porteira, sendo o segmento que constituem a produção de fato 

da agropecuária, ondem são definidos por dois segmentos, pelo setor da  

agricultura e pela pecuária. A produção agrícola que se pode compreender 

como sendo o conjunto de atividades desenvolvidas no campo e a produção de 

pecuária, refere-se à criação de animais domesticados, incluindo as etapas do 

processo produtivo e todas as suas inversões, pela maior importância 

econômica da criação de animais das espécies bovinas, sendo o objeto de 

estudo, será da melhor possível detalhado para o entendimento, pois, para se 

analisar a melhor forma de criação, se deve levar em consideração os custos 

de cada montante para cada sistema, sendo que para criação de animais 

existem três tipos de sistemas: sendo o intensivo, extensivo e semi-intensivo 

(ARAUJO, 2010). 

2.5.2. Coeficiente técnico na agropecuária 

  Coeficientes técnicos na agropecuária são os números que medem e 

expressam a eficiência da condução de atividades econômicas, importantes 

mas quando visto em conjunto, pois, se for visualizado em separado não serão 
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suficientes para qualificar técnica e economicamente uma atividade agrícola ou 

pecuária, Araújo (2010) mostra que os objetivos maiores das atividades 

econômicas são: maximizar lucros, minimizar custos, manter-se no mercado e 

satisfazer aos empresários e consumidores. 

 Como o objeto do estudo é o setor pecuário, Araújo (2010) afirma que os 

coeficientes técnicos são os números que medem e expressam a eficiência  da 

condução das atividades da criação de forma parcial ou total, de modo que 

possam compara-los e acompanhar a evolução dos empreendimentos. Os 

pecuários dependem fundamentalmente da atividade, do sistema de produção, 

da tecnologia e das práticas de manejo. 

 Tornando-se fundamental para o empresário rural a obtenção de 

informações para tomada de decisão, e na bovinocultura de corte deve-se levar 

alguns coeficientes em consideração para a atividade de pecuárias. De 

maneira que para o empresário rural, a busca de informações para a tomada 

de decisão torna-se fundamental, para a bovinocultura de corte deve-se levar 

alguns coeficientes para atividades pecuárias. 

 Precocidade e idade de abate: referindo-se ao tempo mínimo para o 

animal atingir o abate; 

 Rendimento de carcaça: rendimento de carne em relação ao peso total 

do animal. De modo geral, em animais de raças tipo corte, esse 

rendimento é superior a 56%; 

 Velocidade de ganho de peso: refere-se ao peso ganho pelos animais 

em determinado tempo, utilizado nos sistemas de confinamento para 

engorda de bovinos e está relacionado ao peso adquirido diária ou 

mensalmente; 

 Relação produtos/matrizes: refere-se à quantidade de machos 

reprodutores necessários para determinada quantidade de matrizes; 

 Qualidade de crias: embora seja possível conhecer a boa cria nas 

fazes produtiva e reprodutiva ou na terminação, vários indicadores 

ajudam a prever bons resultados; 

 Capacidade de suporte: á a capacidade que uma pastagem tem para 

comportar animais durante o ano. 

 



24 

 

2.5.3. Segmentos após a porteira (jusante) 

Como parte deste complexo agroindustrial, o empresário rural (produtor 

rural) deve, principalmente, considerar além do que está produzindo, mas para 

quem irá produzir, e para isso conhecer em detalhado o sistema após a 

porteira, que são considerados basicamente pelas etapas de 

agroindustrialização e distribuição dos produtos agropecuários até atingir os 

consumidores, e envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos. 

Sendo as etapas da jusante para o produtor, a distribuição do PIB do 

agronegócio é maior e crescente após a porteira, tanto em valores absolutos 

quantos os relativos, quando comparada com segmentos anteriores, conforme 

discutido nos itens anteriores.   

Estes agentes econômicos envolvidos no seguimento da Jusante, irão 

se relacionar a todos relacionados a atividade de distribuição e comercialização 

dos produtos agroindustriais, até que eles atinjam o objetivo final, que é a 

chega do produto ao consumidor. 

Deve-se considerar o segmento depois da porteira de forma sistêmica, 

pois, desta forma se pode analisar o conjunto para a tomada de decisão 

estratégica. Batalha (2009) diz que “uma cadeia de produção agroindustrial 

deve ser vista como um sistema aberto”, demonstrado que se se considerar o 

segmento após a porteira simplesmente como uma ação final de produção, 

estar-se-á tomando decisões errôneas na estratégia. Afirma ainda que a 

definição dos contornos do sistema-cadeia de produção, como o que vem 

sendo abordado, vai depender do objetivo determinado pelo analista. No 

entanto, se deve levar em consideração mudanças no decorrer do tempo 

devido a fatores sociais, econômicos, culturais, legais e jurídicos.  

Deve-se levar em consideração ainda, conforme afirmação de Montoya 

e Guilhoto (2000), que é preciso destacar, para quando se estudar o 

agronegócio dentro de uma visão sistêmica, uns dos problemas que surgem 

refere-se à delimitação do setor agroindustrial. 

Neste mesmo sentido, Montoya e Guilhoto (2000), ainda afirmam que, 

para o melhor entendimento da agroindústria, alguns autores estipulam uma 

participação percentual do produto rural no valor total dos insumos utilizados na 

transformação, outros, que a importância na natureza do processamento da 

matéria-prima oriunda do setor rural e, ainda outros, consideram a capacidade 
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de investimento, inovação tecnológica, nível de concentração dos mercados e 

impacto do setor.  

 

2.6. PIB DO AGRONEGÓCIO  

De acordo com Feijó (2013), para se chegar ao primeiro agregado 

macroeconômico deve-se estudar o Produto Interno Bruto (PIB), que 

representa a produção das unidades do país, e determinado período à preço 

de mercado, Feijó ainda salienta que devem ser destacado dois pontos que 

tem consequências importantes para determinação do PIB e demais agregado, 

o primeiro é a produção ao ponto de vista das contas nacionais e o segundo 

que é medido a preços de mercado. 

 Guilhoto e Furtuoso (2003) utilizaram instrumentos de análise de insumo 

produto para, no sistema de contas nacionais, para mensurar e estimar o PIB 

do agronegócio da economia do Brasil entre 1994 a 2000. Partindo do melhor 

entendimento da agricultura e sua evolução, pois ser um sistema estratégico 

para o desenvolvimento econômico nacional e social para determinadas 

regiões. 

 Essa inovação busca de tal forma que agregue valor a produção, 

rompendo aspectos tradicionais, ainda Guilhoto e Furtuoso (2003), afirma que 

a “nova economia agrícola ou agronegócios, exige o rompimento com preceitos 

clássicos das analises da agricultura sendo fundamental ressaltar que o 

desenvolvimento do agronegócio é o caminho mais eficiente do país para 

adicionar valor sobre o produto agrícola produzido”.  

 Esta compreensão parte da necessidade de melhor conhecimento desta 

estrutura e de que maneira que é formada, e suas relações Inter setoriais, 

Montoya (2000), em seu trabalho diz que para ‘compreender o relacionamento 

dos setores com o a produção rural, para melhor se conhecer o agronegócio do 

Mercosul, teve o objetivo de mensura-lo para avaliar melhor suas perspectivas 

sistêmica na estrutura do agronegócio’. Para a mensuração do agronegócio 

partiu dos conceitos da matriz de insumo-produto desenvolvido por Leontief 

(1956), que mais tarde foi analisado de forma sistêmica para analisar e 

compreender o agronegócio através da escola americana por Davis e Goldberg 

(1957 apud Guilhoto e Furtuoso) sendo uma concepção neoclássica, e a escola 

francesa “Filiére” de Malassis (1969 apud Montoya 2000) caracterizada pelo 



26 

 

empreendedorismo inovador, Montoya (2000) ainda define que ambos 

demonstram as técnicas mais adequadas para se mensurar a dimensão 

econômica do agronegócio e o grau de desenvolvimento agroindustrial do 

sistema econômico que estão baseadas, ou se utilizam das matrizes insumo-

produto, as quais, além de fornecerem informações sobre uma elevada gama 

de setores da economia e descrever o sistema econômico em termos de 

circulação. No  desenvolvimento do seu trabalho foi utilizado dados extraídos 

da matriz de insumo-produto internacional, utilizando mesmo referencial 

teórico, que Furtuoso (1998), Montoya e Guilhoto (1999) e Parre (2000), 

dividindo em parte pelo dimensionamento da montante, da produção rural e 

jusante, que compõem os agregados do agronegócio.  

 Para o dimensionamento do PIB do complexo agroindustrial Nunes e 

Contini (2000), utilizaram-se conceitos macro econômicos das atividades e 

produtos da CAI que são classificas como agroindústria e serviços, de forma 

que desenvolveram a metodologia para o dimensionamento do PIB do 

complexo agroindustrial brasileiro a partir da matriz de 1996, dividindo os 

setores em três seguimentos:  1) Atividades Núcleo do CAI; 2) Atividades Antes 

da Porteira (Fornecedores de Insumos); 3) Atividades depois da porteira: 

agroindústria e serviços: Este ultimo seguimento se dividindo em dois outros 

grupos de atividades: 3.1) Atividade exclusivas da CAI e 3.2) Atividades 

parcialmente pertencentes  ao CAI.  

Guilhoto e Furtuoso (2003), para o análise do agronegócio no Brasil 

utilizou dados da matriz de insumo-produto, sendo mensurado e divido em dois 

setores a Agricultura e Pecuária, o complexo do Agronegócio da agricultura 

sendo composto além o da agricultura, os setores industriais representando as 

relações intersetoriais da produção, e o complexo da pecuária foi utilizado  toda 

a sua composição. Esta metodologia dividiu para o valor do PIB do 

agronegócio em quatro agregados, sendo: a) insumos; b) o próprio setor; c) 

processamento; e d) distribuição serviços, sendo o procedimento adotado pela 

metodologia foi o enfoque do produto, sendo o calculo do valor adicionado a 

preços de mercado. Outros casos que utilizaram essas metodologias, Cruz et 

al (2009), no dimensionamento do PIB de Minas Gerais, onde buscou através 

da analise da matriz de insumo-produto de 1999, avaliar as transformações na 

estrutura produtiva do agronegócio de Minas Gerais.  
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No estado de Pernambuco, para melhor direcionamento de politicas 

publicas, e pela melhor abertura de mercado, forçou o agronegócio e demais 

setores da economia a se aperfeiçoarem em busca da vantagem competitiva. 

Buscando a melhor caracterização setorial do complexo agroindustrial, e nesta 

análise, Costa et al. (2005) buscou através das metodologias apresentadas 

anteriormente, a classificação setorial e a mensuração do PIB Pernambucano, 

adotando a ótica nas metodologias de forma sistêmica, com dados da matriz de 

insumo-produto de Pernambuco (MIP-PE), com base de 1990, que foi estimada 

com informações complementares de dados do IBGE do mesmo ano. 

Podemos citar ainda Posse (2003), que para o dimensionamento do PIB 

do agronegócio do Rio Grande do Sul, diz que “a discussão tem que ser 

qualifica , uma vez que se deve estabelecer uma tipologia setorial a montante e 

jusante”,  ainda afirma que, nos estudos mais recente sobre a CAI da economia 

brasileira, há uma sinergia sobre as metodologias de classificação setorial dos 

fornecedores de insumos agropecuários a montante, citando estudos os 

mesmos estudos aqui já citados anteriormente, fundamentadas na mesma 

estrutura do insumo-produto de Leontief.  

A metodologia utilizada por Posse (2003), para o calculo do PIB gaúcho, 

segue os mesmos conceitos e os procedimentos usuais de contabilidade 

nacional praticado, que o produto da CAI representa a produção de todas as 

unidades de bens e serviços inter-relacionadas com a agropecuária em 

ligações com a montante e jusante. Partindo de informações obtidas para o 

calculo da matriz de insumo-produto do Rio Grande do Sul (MIP-RS) do ano de 

1998, possibilitando o calculo do Valor Agregado de cada setor, em seu 

trabalho Posse (2003) para o cálculo do PIB a preços de mercado poder ser 

realizado sob três óticas: produção, despesa e renda onde assim se 

representa: 

 Ótica da produção PIB=VP-CI+T 

 Ótica da despesa   PIB=C+G=FBCF+VE+(X-M) 

 Ótica da renda       PIB= W+Wnr +Wa+EOB+(Tm - Sb ) 

Onde: 

PIB: Produto Interno Bruto; 

VP: valor da produção a preços básicos; 

CI: consumo intermediário a preços de mercado; 
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T: impostos indiretos sobre a produção e importação; 

C: consumo das famílias a preços de mercado; 

G: consumo do governo a preços de mercado; 

FBCF: formação bruta de capital fixo a preços de mercado; 

VE: variação de estoques a preços de mercado; 

X: exportações; 

M: importações; 

W: remunerações, inclusive encargos sociais e contribuições parafiscais; 

Wnr: idem a W, pagos a não residentes; 

Wa: rendimentos dos autônomos; 

Tm: impostos sobre produção e importação, incluindo outro impostos ligados à 

produção; 

Sb: subsídios à produção. 

No caso do PIB gaúcho, para se calcular adotou-se a ótica da produção, 

por se utilizar menos informações e ser de passível de operacionalização de 

acordo com a visão sistêmica da CAI, e pelas informações da matriz de 

insumo-produto.   Como o objetivo do trabalho foi chegar à participação da 

Cadeia bovina de Pecuária de Corte na estrutura do agronegócio do Estado, e 

sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso, é necessária 

as informações para a mensuração do PIB do Agronegócio do Estado, através 

da estimativa da Matriz de Insumo Produto de 2013. Foi atualizado a base de 

dados da matriz insumo produto-produto regional de 2007, desenvolvida por 

Figueiredo et al. (2011), que partiu da construção de matriz de insumo-produto 

nacional de 2007, onde utilizou para a construção da matriz as tabelas de 

Recursos e Usos publicadas nas Contas Nacionais do IBGE referente ao ano 

de 2007.  
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4. ARTIGO 1 

 

A PECUÁRIA DE CORTE NA ESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO DE MATO 

GROSSO: UMA ANÁLISE DO INSUMO PRODUTO 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho teve a análise baseada na estimativa da 

matriz de insumo produto 2013, para mensurar o PIB do Agronegócio e da 

economia do Estado de Mato Grosso e a participação do Complexo de 

Bovinocultura de Corte na estrutura do agronegócio estadual e sua 

importância. Os dados estimados pela metodologia para o cálculo do PIB vêm 

do resultando da soma dos quatro agregados, segundo cálculos baseado na 

estimativa da matriz de 2013 apontou para o desenvolvimento do e o agregado 

IV os canais distribuição, de comercio e serviço acima da media dos demais 

setores ligados ao agronegócio, compostos pelos os de insumos para a 

agricultura e pecuária, à agropecuária sem criação de bovinos, ou complexo da 

bovinocultura, à agroindústria. Dados utilizados para mensuração do PIB do 

Estado se estimou a participação do agronegócio de 36,84% do PIB de Mato 

Grosso, a participação do Complexo de pecuária de corte no PIB estadual é de 

11,12% e 30,17% do PIB do agronegócio, de forma que confirma sua 

participação e importância no agronegócio, demonstrando em todo o complexo 

agroindustrial a participação de fornecedores de insumos. Destacam-se os 

prestadores de serviços e comércio ligados à produção, com características 

próprias evidenciando sua participação acima da média na economia, 

evidenciando a capacidade produtiva do complexo em desenvolver o Estado.  

 

Palavras chaves: Análise da Matriz de insumo/produto; Agronegócio em Mato 

Grosso; Pecuária de Corte em MT; PIB de Mato Grosso. 
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THE CUTTING LIVESTOCK IN THE MATO GROSSO AGRIBUSINESS 

STRUCTURE: AN ANALYSIS OF THE PRODUCT INPUT 

 

ABSTRACT: The objective of the work was the analysis based on the estimate 

of the input matrix 2013, to measure the GDP of the Agribusiness and the 

economy of the State of Mato Grosso and the participation of the Complex of 

Bovinocultura de Corte in the structure of the state agribusiness and its 

importance. The data estimated by the methodology for the calculation of GDP 

comes from the result of the sum of the four aggregates, according to 

calculations based on the estimate of the matrix of 2013 pointed to the 

development of the and the IV aggregate the distribution channels, commerce 

and service above the average of the others Sectors linked to agribusiness, 

composed of those of inputs for agriculture and livestock, cattle raising without 

bovines, or cattle breeding complex, to agroindustry. Data used to measure the 

GDP of the State estimated the agribusiness participation of 36.84% of Mato 

Grosso's GDP, the share of the beef cattle complex in the state GDP is 11.12% 

and 30.17% of the GDP of the State. Agribusiness, in a way that confirms its 

participation and importance in agribusiness, demonstrating the participation of 

suppliers of inputs throughout the agroindustrial complex. Of particular note are 

suppliers of services and trade related to production, with their own 

characteristics showing their above average participation in the economy, 

evidencing the productive capacity of the complex in developing the State. 

 

KEYWORDS: Agribusiness in Mato Grosso; MT Cattle Raising; Mato Grosso 

GDP; Analysis of input / output matrix. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 O agronegócio vem demonstrando toda sua capacidade na geração de 

emprego e renda, através da participação na construção do PIB do Brasil, e a 

agropecuária tem seu papel no desenvolvimento na economia do país. 

Segundo a USDA (2014) o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do 

mundo, sendo o maior exportador de carne bovina e o sexto maior produtor de 

leite. A cadeia bovina de pecuária de corte, tem demonstrado ser um elo forte 

dentro do complexo agroindustrial do país.  

 Em 2013 o Valor Bruto da Produção (VBP) de carne bovina foi de R$ 

51,1 bilhões, ficando atrás somente do complexo de soja (Brasil, 2014). Estima-

se que a cadeia produtiva de pecuária de corte, movimente R$ 167,5 bilhões 

por ano no Brasil, gerando aproximadamente 7 milhões de empregos (NEVES, 

2012).  

 No decorrer dos anos demonstra sua participação importante para a 

manutenção da balança comercial do país, tanto na sua capacidade produtiva 

para exportação, quanto para atender a demanda do consumo interno, sendo 

que a estimativa para o ano de 2013 foi de 9,6 milhões toneladas de carne 

bovina, sendo que 7,6 milhões toneladas foram destinadas ao mercado interno 

(CONAB, 2014).  

 O país detém condições naturais excepcionais para desenvolver este 

setor de pecuária de corte, de forma que gere divisas para a compra de insumo 

e bens de capitais necessários ao desenvolvimento econômico, função que o 

agronegócio desempenha perfeitamente.  

 Também, não se pode deixar de considerar, a sua capacidade no 

desenvolvimento regional que demonstra através do agronegócio, toda esta 

capacidade produtiva, as cadeias ligadas ao setor e, em especial o de pecuária 

de corte, tem demonstrado todo potencial de negócios, tanto na produção de 

carne, como na cria e recria e engorda do rebanho, e geração de emprego e 

renda, proporcionando assim o desenvolvimento econômico e social.  

 Em 2013 o numero de animais abatidos foi de 34,4 milhões de cabeças 

em todo pais, em Mato Grosso foram 5.837,587 milhões de cabeças abatidas, 

com participação de 17% do cenário nacional, acompanhado respectivamente, 

de Mato Grosso do Sul com 12,0 %, São Paulo com 10,3%, Goiás com 10,1 %, 
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Minas Gerais com 8,8 %, Pará 7,1 % e Rondônia com 6,7%, que lideram com 

72% do total de abates no país (MAPA, 2014). 

 O Estado de Mato Grosso, sendo o objeto de estudo, tem no 

agronegócio sua grande parcela no PIB do país nos últimos anos, através do 

complexo agroindustrial de pecuária de corte, e vem demonstrando o grande 

potencial através do aumento do rebanho destinado ao abate, principalmente 

destinado à exportação, assim, impactando a estrutura do PIB nacional. 

 No decorrer dos últimos anos, com o desenvolvimento do agronegócio, 

tem demonstrado o grande potencial no segmento e, nesta esteira, veio a 

necessidade de uma mudança de percepções dos produtores, evoluindo do 

sentido simples de produtor rural, para se tornarem empresários rurais ligados 

ao complexo agroindustrial de pecuária de corte. 

  Através desta mudança de entendimento, veio também a necessidade 

de melhor entendimento desta cadeia e, para que isso pudesse acontecer o 

empresário rural precisou buscar conhecimento para entender de fato a sua 

participação neste processo. 

 A participação do Agronegócio no PIB nacional no ano de 2010 foi de 

20,55 % em 2011 passou para 20,81 %, gerando um aumento de 0,26 % em 

relação ao ano anterior, no ano de 2012, houve queda na participação em 

comparado ao ano de 2010 de 0,37 % fechando o ano em 19,82 %, e em 2013 

fechou com participação de 20,56 % (CEPEA – USP, 2016). O cenário nacional 

do complexo de bovinocultura de corte tem crescimento projetado em 1,9 % ao 

ano, saltando para até 11.027 milhões de toneladas até 2020 (MAPA, 2014). 

 De forma que o objeto do trabalho foi verificar e demonstrar a 

importância do segmento na estrutura do agronegócio e economia do Estado 

de Mato Grosso através da estimativa e mensuração de sua participação no 

PIB estadual de 2013.  

 O artigo é organizado em seções subsequentes, onde foi abordado a 

cadeia produtiva de pecuária de corte e o complexo agroindustrial de Mato 

Grosso. A primeira apresenta a metodologia utilizada para alcançar o objetivo 

proposto, com os principais indicadores do PIB do complexo de bovino de 

corte. Na seção seguinte, os resultados e a discussão da aplicação da 

metodologia proposta em cima da base de dados do agronegócio de Mato 

Grosso. 
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4.2. MATERIAL E METODOS 

Este estudo tem caráter descritivo e exploratório, no desenvolvimento 

foram utilizados dados secundários, desagregados usados para o cálculo da 

Matriz de Insumo-Produto (MIP) e do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Agronegócio de Mato Grosso (MT). Os dados foram fornecidos pela Secretaria 

Estadual da Fazenda (SEFAZ-MT), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e em pesquisas documentais. Foram consideradas as 

principais atividades de cada segmento do agronegócio de MT.  

Na MIP, em que destacam a dependência e intensidade das relações 

inter-setoriais, e seguindo a metodologia utilizada por Guilhoto; Azzoni e 

Ichihara (2014) para o cálculo do PIB do agronegócio, baseada na mesma 

técnica utilizada por Furtuoso e Guilhoto (2003) para o cálculo da PIB geral, o 

PIB do agronegócio de MT resulta da soma de quatro agregados principais: 

insumos, agropecuária, indústria e distribuição que dá uma visão sistêmica das 

transformações pelas quais a matéria-prima agropecuária está sujeita até sua 

chegada ao consumidor final.  

 A definição dos setores utilizados para o cálculo do PIB do agronegócio 

de MT é feita baseada na MIP do agronegócio do Estado. No segmento 

insumos do agronegócio são computadas as parcelas do Valor Adicionado a 

Preços de Mercado (VAPM), que reflete as rendas do setor e inclui os impostos 

pagos menos os subsídios, e de todas as atividades realizadas no estado de 

MT e voltadas para o fornecimento de insumos para a agropecuária. Todas as 

atividades que são essencialmente produtoras de insumos agropecuários 

tiveram suas rendas alocadas nesse segmento. 

  Para as demais atividades cuja produção se destina totalmente à 

agropecuária tais como: alimentos para animais, defensivos agrícolas, 

fertilizantes e corretivos de solo, máquinas e equipamentos agropecuários e 

medicamentos para uso veterinário, a parcela referente ao agronegócio 

corresponde às vendas para o segmento agropecuário, expresso em 

percentagem e calculado com base no Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 

2016).  

Parte da produção pode ser usada como insumos pela agropecuária, 

isto é, pelas atividades agrícolas e pecuárias. Em ambos os casos, independe 
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se as vendas ocorreram dentro ou fora do Estado. No PIB do segmento 

primário os VAPM são considerados integralmente desagregados nos ramos 

da agricultura e da pecuária.  

No segmento agroindustrial ou agropecuário é contabilizado o VAPM 

das indústrias processadoras em que o PIB dessas representa indústrias de 

base agrícola e indústrias de base pecuária. Segundo a metodologia utilizada, 

algumas atividades industriais têm apenas parte da renda vinculada ao 

processamento de produtos de base vegetal ou animal. Desse modo, a renda 

considerada como relacionada ao agronegócio é parcial.  

Para a determinação dos subitens sobre o Valor de Transformação 

Industrial (PIA-IBGE, 2014), dos salários pagos a trabalhadores formais (RAIS-

TEM, 2014) e na participação no uso de bens e serviços, as tabelas de 

Recursos e Usos (IBGE, 2014) foram utilizadas como pré-requisitos que 

facilitam a desagregação da parcela da renda vinculada ao processamento 

vegetal e animal.  

No cálculo do segmento de serviços ligados ao PIB da agricultura, 

devem ser computadas as parcelas dos VAPM dos setores de comércio, 

transporte e demais serviços, que participam da demanda final dos segmentos 

do agronegócio no total da demanda final doméstica (DFD). 

 A demanda final de cada segmento do agronegócio inclui as demandas 

das atividades agropecuárias e das agroindústrias, transporte, comércio e 

atividades ligadas aos serviços, como produção e distribuição de eletricidade, 

gás, água, esgoto e limpeza urbana, serviços de informação, intermediação 

financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados, 

atividades imobiliárias e aluguéis, serviços de manutenção e reparação, 

serviços de alojamento e alimentação e serviços prestados às empresas. 

Nesse sentido, a metodologia para o cálculo do PIB do agronegócio 

fundamentando-se na intensidade da interligação para trás e para frente da 

agropecuária.  

 A definição de setores e produtos leva em conta o cálculo de Valor 

Adicionado a preços de consumidor (VAPC) que é obtido pela soma do valor 

adicionado a preços básicos (VAPB) aos impostos indiretos líquidos de 

subsídios (IIL), resultando na equação (9). 
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(9)                                                                                IIL
PB

VA
PC

VA 
 

 

 Para o cálculo do PIB do Agregado I (insumos para agricultura e 

pecuária) são utilizadas as informações disponíveis na tabela de transações da 

matriz de insumo-produto referentes aos valores dos insumos adquiridos pela 

agropecuária sem a soja e pelo complexo da soja.  

 As colunas com os valores dos insumos são multiplicadas pelos 

respectivos coeficientes de valor adicionado por setor i (CVAi) ( n,,1i  ). Para 

obter-se os Coeficientes do Valor Adicionado por setor (CVAi) divide-se o Valor 

Adicionado a Preços de Consumidor (VAPCi) pela Produção do Setor (Xi), 

equação (10). 

(10)                                                           
iX

iPCVA

i
CVA    

 

 Dessa forma, o problema de dupla contagem, comumente apresentado 

nas mensurações do PIB do agronegócio, quando se leva em consideração os 

valores dos insumos e não o valor adicionado efetivamente gerado na 

produção, segundo Furtuoso e Guilhoto (2001), foi eliminado. Tem-se na 

equação (11) a formulação da agregação dos valores de produção do PIB do 

agregado I. 





n

1i
(11)                                              1,2k            iCVAikz

Ik
PIB  

Onde IkPIB = PIB do agregado I (insumos) para agropecuária sem a criação de 

bovinos (k = 1) e complexo de bovinocultura (k = 2); 

ikz  = valor total do insumo do setor i para a agropecuária sem a criação de 

bovinos, ou complexo da bovinocultura e; CVAi = coeficiente de valor 

adicionado do setor i. 

Para o agregado I total tem-se na equação (12). 

(12)                                                            
2I

PIB
1I

PIB
I

PIB 
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Onde IPIB  = PIB do agregado I; 
1I

PIB = PIB da agropecuária sem a criação de 

bovinos e; 
2I

PIB = PIB do complexo da bovinocultura. 

 Para o Agregado II (agropecuária sem a criação de bovinos, e complexo 

da bovinocultura), considera-se no cálculo os valores adicionados gerados 

pelos respectivos setores e subtrai-se dos valores adicionados destes setores 

os valores que foram utilizados como insumos, mas eliminando o problema da 

dupla contagem, conforme a equação (13). 





n

1i
(13)                                                 1,2k         iCVAikz

kPC
VA

IIk
PIB

 

 

Onde IIkPIB = PIB do agregado II para agropecuária sem a criação de bovinos 

(k = 1) e complexo da bovinocultura (k = 2) e; demais variáveis descritas nas 

equações anteriores. 

Para o agregado II total, a equação (14) descreve a agregação. 

(14)                                                         
2II

PIB
1II

PIB
II

PIB 
 

Onde IIPIB  = PIB do agregado II; 
1IIPIB = PIB da agropecuária sem a criação de 

bovinos e; 
2IIPIB = PIB do complexo da bovinocultura. 

 Para a definição da composição das indústrias de base agrícola 

agregado III adota-se vários indicadores, como: a) os principais setores 

demandantes de produtos agrícolas, obtido através da matriz de insumo-

produto regional; b) as participações dos insumos agrícolas no consumo 

intermediário dos setores agroindustriais; e c) as atividades econômicas que 

efetuam a primeira, a segunda e a terceira transformação das matérias-primas 

agrícolas. 

 Dessa forma, os ramos industriais de base agrícola (agroindústrias) são 

selecionados pelas seguintes atividades no Estado: i) alimentos e bebidas 

(exceto abate de bovinos e rações); ii) abate de bovinos e rações balanceadas. 

A equação (15), que é o somatório dos valores adicionados pelos setores 

agroindustriais subtraídos dos valores adicionados dos setores que foram 

utilizados como insumos do agregado II, produz o PIB do agregado III. 
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(15)                                                   

kq
qCVAqkz

kPCVA
IIIk

PIB 









 

 

 

Onde IIIkPIB = PIB do agregado III para agropecuária sem a criação de bovinos 

(k = 1) e complexo da bovinocultura (k = 2); qkz = valor dos insumos da 

agroindústria adquirido pela agropecuária como um todo. 

 Para o agregado III total tem-se na equação (16) a descrição da 

somatória. 

(16)                                                                   
2III

PIB
1III

PIB
III

PIB 

 

No caso do Agregado IV, a distribuição final, considera-se para fins de 

cálculo o valor agregado dos setores relativos ao Transporte e Armazenagem, 

Comércio e Serviços. Do valor total obtido destina-se ao Agronegócio apenas a 

parcela que corresponde à participação dos produtos agropecuários e 

agroindustriais na demanda final de produtos. 

 A sistemática adotada no cálculo do valor de distribuição final do 

agronegócio industrial pode ser representada pelas equações (17), (18) e (19), 

considerando conjuntamente a agropecuária sem a soja e o complexo das 

aves. 

 

(19)                                   1,2  k            
DFD

1q
qDFKDF

MC
kIV

PIB

(18)                                                     MCPCVASPCVACPCVAT

(17)                                                            DFD
DF

PI
DF

IILDFG














 

 

Onde DFG = Demanda Final Global; IILDF = Impostos Indiretos Líquidos pagos 

pela Demanda Final; PIDF = Produtos Importados pela Demanda Final (do 

Brasil e Exterior); DFD = Demanda Final Doméstica; VATPC  = Valor Adicionado 

do Setor de Transporte a preços de consumidor; VACPC  = Valor Adicionado do 

Setor de Comércio a preços de consumidor; VASPC  = Valor Adicionado do 
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Setor de Serviços a preços de consumidor; MC  = Margens de Comercialização; 

DFk  = Demanda Final da agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) e do 

complexo da bovinocultura (k = 2); DFq  = Demanda Final dos Setores 

Agroindustriais e; PIBIVk = PIB do agregado IV para a agropecuária sem a 

criação de bovinos (k = 1) e do complexo da bovinocultura (k = 2). 

 O PIB total do Agronegócio é dado pela soma dos seus agregados, na 

equação (20), 

(20)          
kIV

PIB 
kIII

PIB
kII

PIB 
kI

PIB
kuraBovinocult  da  Complexo

PIB 
 

 

Onde uraBovinocult   da   ComplexoPIB = PIB do complexo da bovinocultura. 

 

4.3. RESULTADO E DISCUSÃO 

 O desenvolvimento induzido pelo agronegócio é visível no Estado de 

Mato Grosso. Municípios outrora simplesmente participantes dentro das 

cadeias produtivas como produtores rurais ou simplesmente aqueles de 

subsistência que produziam para o consumo de suas regiões, hoje se tornam 

grandes centros produtivos, tanto no norte, como ao Sul do Estado. Como boa 

parte do território Mato-grossense é propicio ao desenvolvimento da 

bovinocultura, e à pecuária de corte têm papel fundamental neste segmento 

econômico. 

 O agronegócio tem evoluído nas ultimas décadas e o setor pecuário, 

para acompanhar este desenvolvimento também tem desenvolvido mecanismo 

para melhor acompanhar estas transformações, Guilhoto e Furtoso (2003) que 

a inserção na economia de mercado e formando complexas redes de 

armazenamento, processamento, industrialização e distribuição.  

 Basicamente, esse processo resultou na estruturação de um moderno 

parque industrial que fornece bens de capital e insumos para o campo, setor 

denominado a montante da fazenda. Por outro lado, formando-se a jusante. 

  Podemos também analisar a necessidade de se obter informação 

através do estudo realizado pelo CEPEA (2015), em que à participação do 

Agronegócio no PIB nacional no ano de 2010 foi de 20,55 %, no ano de 2012, 

houve queda na participação comparada ao ano de 2010 de 0,37 % fechando o 
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ano em 19,82 %, e em 2013 fechou com participação de 20,24%, existindo 

uma variação do PIB entre os anos analisados. 

 Desta forma, como comparativo deste entendimento, a tabela 2 (em 

anexo) mostra os dados a partir da MIP (Matriz de Insumo/Produto) de 2007, 

onde poderemos verificar os setores que impactaram o PIB do Agronegócio de 

Mato Grosso naquele período. 

 Em 2007 a participação do Agronegócio no PIB estadual era de 50,46 %, 

isto é, dos R$ 41,5 bilhões gerados em 2007, R$ 21 bilhões foram do 

agronegócio envolvendo o setor de agropecuária, em 2010 houve um aumento 

da participação do agronegócio no PIB de 9,14% aumentando para 59,60 % 

essa participação.  

 Para melhor estimativa da participação da CAI de bovino de corte para o 

PIB do Mato Grosso em 2013, e a sua participação na estrutura do 

agronegócio, aplica-se a metodologia mencionada na seção 4.2. Dessa forma 

poderemos visualizar de melhor maneira cada participação dos elos na 

montante e jusante do complexo.  

 Os resultados estimados, utilizando a metodologia para o PIB do 

agronegócio foram medidos a preços de consumidor, chegando a responder 

por cerca de 36,84% do PIB da economia estadual em 2013. No caso do 

complexo da bovinocultura, a participação chegou 11,12 % da economia do 

Mato Grosso, e 30,17 % do PIB do agronegócio (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – A estrutura para agregação no PIB do Complexo Agroindustrial (CAI) de 
Bovino  de Corte em Mato Grosso em 2013 a preços de consumidor (em R$ milhões e 
percentual). 

Agregados Valor agregado à 
preços de 

consumidor 
(em R$ milhões) 

Participação 
relativa dos 

agregados no PIB 
do complexo da 

bovinocultura (%) 

Participação 
relativa dentro de 
cada agregado do 

PIB do Agronegócio 
(%) 

Agregado I 359 2,77 11,85 

Agregado II 3.899 30,11 20,69 

Agregado III 5.649 43,63 75,55 

Agregado IV 3.041 23,49 18,50 

Total 12.948 100,00 30,29 

Fonte: Dados de pesquisa 
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 Do valor do complexo da bovinocultura representa 30,29% do PIB do 

Agronegócio em 2013, sendo que a maior participação dentro de cada 

agregado do agronegócio seria na parte de agroindústria onde o complexo é 

responsável por 75,55%. Com relação a agropecuária, representa 20,69% da 

produção dentro do Agregado II, e em relação a distribuição (Agregado IV) 

representa 18,50%. Os agroinsumos seria onde tem menor participação, 

11,85% do total de insumos do PIB do Agronegócio. 

A agroindústria está intimamente ligada a Alimentos e Bebidas, com 

destaque para o Abate de Bovinos e Fabricação de rações (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – A estrutura da Agropecuária de Mato Grosso. 

Agropecuária por grande 

setor de atividade 

Valor agregado a preços de 

consumidor (em R$ 

milhões) 

Participação relativa no 

agregado II ( % ) 

Agropecuária sem criação de 

bovinos 
14.945 79,36 

Criação de bovinos 3.889 20,64 

Total 18.834 100,00 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 Neste agregado, a geração do PIB do CAI de bovinos de corte mostra 

uma participação pouco significativa para geração do PIB com 20,64%, sendo 

grande parte explicada pela a maior participação no agregado II que vem do 

setor de agropecuária sem criação de bovinos, com 79,36% demonstrando que 

os elos dos intersetores que fazem a ligação da CAI com o resto do complexo e 

expressamente forte em serviços gerando maior participação no 

desenvolvimento. 

 Em relação à Agroindústria, os setores que mostraram ter 

encadeamento com os demais setores da economia forma intenso pelos 

coeficientes diretos e indiretos da Matriz de Leontief foram: Alimentos e 

Bebidas, Têxtil, Produtos de madeira, Celulose e papel, Álcool e produtos 

químicos.  

 Destes, foi necessário desagregar dentro de Alimentos e Bebidas o 

abate e preparação de carne por star ligado a finalidade do rebanho e 
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fabricação de óleos vegetais, Fabricação de rações, um ligado diretamente a 

agricultura e outro a pecuária, respectivamente.  

 Sendo assim, os resultados baseados no total do PIB do agronegócio 

referente a industrialização ou processamento dos resultados do campo podem 

ser descritos na tabela 5. 

 

Tabela 5 – A estrutura da Agroindústria de Mato Grosso em 2013 à preços de 
consumidor (em R$ milhões). 

Agroindústria por subsetor 

de atividade 

Valor agregado a preços de 

consumidor (em R$ 

milhões) 

Participação relativa no 

agregado III (%) 

Abate Bovino 1.828 24,45 

Industria de Transformação 5.649 75,55 

Total 7.477 100 

Fonte: Dados de pesquisa 

 Os dados apontam para maior participação da indústria de 

transformação e de 75,55% dentro do agregado III. Considerando os setores 

ligados ao CAI de bovinos de Corte e sua participação no agregado III foi de 

cerca 24,45%, sendo mais importante setor de abate bovino. 

 Considerando somente os setores ligados ao CAI e Bovino de Corte, os 

valores relativos a participação dos setores ligados a Distribuição (Agregado 

IV) podem ser verificados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – A estrutura da Distribuição ( Agroserviços e comércio) de Mato Grosso em 
2013 a preços de consumidor no CAI de bovino de corte (em R$ milhões).  

Agroindústria por subsetor 

de atividade 

Valor agregado a preços de 

consumidor (em R$ 

milhões) 

Participação relativa no 

agregado IV  

( % ) 

Comercio e serviços e 

manutenção. 
5.446 40,89 

Logística 1.593 11,96 

Serviços informação 294 2,21 

Intermediação financeira 803 6,03 

Serviços Imobiliários  2.119 15,91 

Serviços de alojamento  563 4,23 

Outros serviços 2.500 18,77 

Total 13.398 100,00 

Fonte: Dados de pesquisa 
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 De acordo com os resultados, os valores estimados para o “Comercio, 

serviços e manutenção” aponta a maior participação com 40,89%, 

demonstrando que estes setores têm participação expressiva na mensuração 

deste agregado, seguido pelo “outros serviços” que aponta o resultado de 

18,77%. Com 15,91% os “Serviços imobiliários” e com 11,96% à “Logística”, 

apontam também com participações relevantes no desenvolvimento do 

agregado IV. 

 

4.5. CONCLUSÃO 

 A cadeia de pecuária de corte no estado de Mato Grosso aos longos dos 

anos tem mostrado o seu potencial no desenvolvimento econômico, através de 

índices de sua produção, e sua participação no rebanho nacional e mundial. 

Destaca, o relevante beneficio aos gestores públicos e empresários rurais em 

entender, e compreender a participação de todos os setores do complexo, e 

sua importância na composição do PIB do agronegócio regional, para que da 

melhor forma possível obter informações claras que possibilitem à tomada de 

decisões, e formulações de estratégicas voltadas a cada elo da cadeia 

produtiva de pecuária de corte regional. 

 Para mensurar e avaliar o PIB do agronegócio de Mato Grosso 2013 

baseou-se na estimativa da Matriz de Insumo produto de 2013, de forma que 

se pode através, do estudo, analisar a participação da CAI de pecuária de corte 

e sua importância na estrutura do agronegócio do Mato Grosso e sua real 

participação na construção do PIB de Mato Grosso.   

 Os resultados obtidos com estimativa através dos cálculos baseados na  

da Matriz de Insumo 2013 e apontou para uma participação no PIB do 

agronegócio de 50,41%, o valor divulgado para 2007 pelo IMEA em 2014, 

sendo de 50,46%, ainda, o estudo apontou para a participação da CAI sem a 

pecuária de corte na estrutura do PIB do Mato Grosso em 36,85% 

 A análise para mensuração do PIB foi realizada em seus agregados, 

destacando a participação do complexo de bovinocultura de corte no PIB de 

Mato grosso, este mensurado em 11,12%. A participação da estrutura de 

agregação da CAI de pecuária de corte no PIB do agronegócio de 2013 é 

30,29%. 
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 A análise apontou ainda para os agregados com maior desenvolvimento 

no PIB, esta participação mais se evidenciou no agregado III, à agroindústria, 

onde representa 75,55% na composição, seguido pelos agregados IV e I, 

respectivamente com 18,5% e 11,85%, o agregado II à agropecuária 

representa 20,69%. 

 O estudo considerou apenas o setores ligados ao CAI de bovino de corte 

na distribuição, serviços e comercio, os resultados relativos a esta participação, 

apontando para um desenvolvimento dos serviços de apoio e comércio acima 

da média dos setores diretamente ligados ao agronegócio, com 40,89% e 

outros serviços em 18,77%. Essa evidência seria mais para quantificar a 

participação em relação ao total da economia. No caso do complexo da 

bovinocultura de corte o valor do PIB do complexo ficou em 11,12% do PIB da 

economia e 30,17% do PIB do agronegócio. Outra evidência importante 

apontando que a participação dela de praticamente um terço do PIB do 

agronegócio de 2013 esta associado ao complexo de bovino de corte e o 

restante aos demais complexos existentes no Estado.  

 O resultado do estudo destacou os prestadores de serviços e comércio 

ligados à produção, com suas características próprias onde evidencia sua 

participação acima da média na economia, evidenciando a capacidade 

produtiva do complexo em desenvolver o Estado. Demonstrando a 

necessidade de melhor compreensão dos elos existentes antes e após a 

porteira, para melhor desenvolvimento da CAI e sua estrutura na economia e 

não somente o produto final.  
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ANEXO A 
 
 
 
Tabela 2 – Valor adicionado, impostos indiretos e PIB do Agronegócio de Mato 
Grosso, em relação aos seus totais, a partir da MIP de 2007. 

Segmentos  Em R$ milhões 

Montante 1.079,52 

Agropecuária 10.204,41 

Agroindústria 2.279,48 

Distribuição 5.779,20 

VA do Agronegócio 19.342,60 

VA Mato Grosso 38.556,73 

Participação da VA Agronegócio 50,17% 

Impostos indiretos do Agronegócio 1.644,47 

Impostos indiretos totais 3.032,49 

Participação Impostos do Agronegócio 54,2% 

PIB do Agronegócio 20.987,07 

PIB do Mato Grosso 41.589,22 

Participação do PIB do Agronegócio 50,46% 

   Fonte: IMEA – Conjuntura econômica - Uma Visão do PIB e VBP em Mato Grosso (2014) 

 


