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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório de pesquisa é resultado da parceria estabelecida entre o curso de Ciências 

Econômicas/ICHS/CUR/UFMT e a ACIR – Associação Comercial e Industrial de 

Rondonópolis com o objetivo de elucidar os impactos da instalação do terminal intermodal da 

ALL ao município. O conteúdo apresentado no trabalho refere-se aos efeitos diretos da 

operação do terminal ferroviário, para tanto o estudo divide-se em cinco seções; na primeira 

busca-se analisar a evolução dos indicadores econômicos do município de Rondonópolis; na 

segunda seção da pesquisa identifica-se e caracteriza-se a produção das culturas da soja, 

milho e algodão do Estado de Mato Grosso e das microrregiões de Rondonópolis e Primavera 

do Leste; na terceira seção estuda-se a performance exportadora da produção agrícola de 

Mato Grosso e os canais de escoamento da safra para exportação; na quarta seção apresentam-

se os detalhamentos operacionais do investimento da ALL no terminal ferroviário de 

Rondonópolis, por fim, na quinta seção, são descritas as projeções de produção, faturamento, 

valor adicionado e folha de pagamento elaborados para o terminal a partir das informações 

coletadas ao longo da pesquisa. Ressalte-se que o presente estudo deve ser complementado 

por uma investigação a ser realizada em devido momento junto às demais empresas que irão 

se alocar no condomínio industrial do terminal que permitirá delineamento preciso dos 

impactos da operação do terminal à economia local. Por fim, o grupo de pesquisadores almeja 

com a pesquisa contribuir com as ações de planejamento das políticas públicas e dos agentes 

privados com vistas ao desenvolvimento do município de Rondonópolis/MT.     

 
 



1. DESEMPENHO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS AO 

LONGO DOS ANOS 2000 

A proposta desta pesquisa é realizar o levantamento e análise dos principais 

indicadores da economia de Rondonópolis, a partir dos anos 2000, a fim de traçar o perfil 

econômico do município que irá receber investimentos em função da ampliação da oferta de 

produtos e serviços.Assim, a presente análise contempla aspectos como Produto Interno Bruto 

- PIB, Valor Adicionado da Produção, nível de emprego, Balança Comercial, Finanças 

Públicas eProdução Agrícola regional e estadual. 

1.1 Atividade Econômica do Município de Rondonópolis 

O município de Rondonópolis ocupa uma posição de destaque, caracterizando-se 

como centro econômico dinâmico da região sudeste do estado de Mato Grosso. De acordo 

com Tesoro (1993), a posição geográfica estratégica do município de Rondonópolis – 

localizado no entroncamento de duas rodovias federais, a BR 163 e a BR 364, que ligam as 

regiões Norte e Sul do país – tem contribuído para seu desempenho econômico. A taxa média 

de crescimento real do município de Rondonópolis, segundo os dados estatísticos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao longo da década de 2000 foi de 9,2%, um 

crescimento superior ao observado para economia do estado de Mato Grosso, cujo 

crescimento médio anual foi de 6,1%.  

No período 1999-2010, conforme a figura 1, a participação média anual do Produto 

Interno Bruto (PIB) desse município em relação ao PIB da economia matogrossense foi de 

7,5%. Além disso, ressalta-se que a participação do PIB do município de Rondonópolis no 

PIB de Mato Grosso cresceu cerca de 2,2 pontos percentuais no confronto 2010/1999. 

 



10 
 

 

Figura 1: Participação percentual do PIB do município de Rondonópolis em relação ao 
PIB do estado de Mato Grosso no período 1999-2010. 
Nota: Essa participação foi calculada considerando-se o PIB a preços constantes. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE. 

 

A evolução do Produto Interno Bruto do município de Rondonópolis ao longo da 

primeira década do século XXI, evidenciada por meio da figura 2, apresentou uma tendência 

ascendente. No confronto 2010/1999 o referido PIB aumentou de R$ 476,56 milhões para R$ 

1.206,50 milhões, o que representou um aumento de 153,17%. 

 

Figura 2: Produto Interno Bruto a Preços Constantes do Município de Rondonópolis no 
Período 1999-2010 (Em Milhões de Reais). 
Nota: A série econômica Produto Interno Bruto do município de Rondonópolis foi deflacionada com 
base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI, agosto/1994 = 100).  
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE. 

 

Entretanto, ao avaliar essa evolução anualmente, observa-se uma desaceleração no 

ritmo de crescimento da atividade econômica do município de Rondonópolis no triênio 2004-

2006. No Biênio2005-2006, registraram-se taxas de crescimento negativas (-1,44% e -9,38%, 

respectivamente). Essa desaceleração foi consequência da crise no setor agropecuário 

brasileiro que, por sua vez, resultou da queda nos preços internacionais das 
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commoditiesexportadas (soja, milho, algodão, carne); do elevado grau de endividamento do 

agronegócio, isto é, forte dependência de capital de terceiros; sobrevalorização do real frente 

ao dólar; e, da elevação dos custos dos insumos. Todos esses fatores culminaram num quadro 

recessivo para a economia matogrossense e, especificamente, para a economia do município 

de Rondonópolis. 

A crise de liquidez na agropecuária contribuiu, de forma relevante, para a 
compressão dos níveis de renda de uma abrangente e diversificada cadeia 
produtiva, atenuando movimentos de ampliação de fronteiras físicas de 
produção e interrompendo inversões em aumento da capacidade e/ou 
aprimoramento da eficiência produtiva. (...) a inflexão do período 2004-2006 
pode ser explicada fundamentalmente por componentes de mercado e de 
política econômica, fruto da conjugação entre a preservação do binômio 
formado por juros altos e câmbio baixo, em um ambiente de retração dos 
preços internacionais das commodities agrícolas – especialmente da soja, 
causada pela subida da safra dos EUA (LOURENÇO, 2009, p. 11). 

 

Ademais, é importante salientar que o principal fator de descompasso da renda com 

os gastos no setor agropecuário resultou da valorização da moeda brasileira, como ressaltado 

anteriormente. O dólar valorizado em 2004 provocou elevados gastos dos produtores na 

compra de insumos importados, como fertilizantes. Em 2005, no momento de 

comercialização da safra, o dólar estava depreciado, o que gerou renda menor aos produtores. 

No plantio de 2005 e na colheita de 2006, a dose se repetiu, aprofundando as perdas. Essa 

situação foi consequência da política cambial. 

Todavia, em 2007, a economia de Rondonópolis reagiu, registrando um crescimento 

real de 20,6%. No quadriênio 2007-2010, o município de Rondonópolis cresceu, em termos 

reais, 10,9% ao ano. Um crescimento médio inferior ao registrado no primeiro quadriênio do 

século XXI, quando a referida economia crescia, em termos reais, 12,9% em média.  

A figura 3, por sua vez, mostra a evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) a 

preços constantes dos setores de atividade econômica do município de Rondonópolis no 

período 2000-2010. Observa-se que no triênio 2004-2006, contexto de crise do setor 

agropecuário, a maior desaceleração em termos de valor adicionado foi registrada no setor 

industrial.Em 2004, o VAB a preços constantes pela indústria de Rondonópolis foi de R$ 

365,71 milhões, o que representava 40,62% do PIB desse município. Em 2007, essa 

participação havia caído para 34,07% do PIB, sendo o valor adicionado bruto do setor 

industrial aproximadamente R$ 330,51 milhões. 
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Figura 3: Evolução do Valor Adicionado Bruto a Preços Constantes dos Setores de 
Atividade Econômica do Município de Rondonópolis no Período 2000-2010. 
Nota: As séries valor adicionado bruto da agropecuária, indústria, serviços e setor público foram 
deflacionadas com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). 
Nota: O setor de atividade “Setor Público” refere-se ao valor adicionado bruto a preços correntes da 
administração, saúde e educação públicas e seguridade social. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE. 
 

A queda do Valor Adicionado Bruto do setor industrial de Rondonópolis no triênio 

2004-2006 foi consequência da crise no setor agropecuário. Isso porque as principais 

atividades industriais do município referem-se à agroindústria: empresas esmagadoras de 

grãos, produtoras de insumos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos, biodiesel, ou seja,empresas 

que utilizam matéria-prima e/ou produzem produtos para o setor da agropecuária. 

Afigura 4 traz a participação dos setores da atividade econômica (Agropecuária, 

Indústria, Serviços e Setor Público) no PIB do município de Rondonópolis no período 2000-

2010. Observa-se que a participação relativa do setor industrial que representava 20,18% do 

produto agregado municipal, em 2000, atingiu 37,67% em 2010, apresentando um aumento de 

17,4 pontos percentuais.A participação do setor agropecuário, por sua vez, segue uma 

trajetória distinta. No confronto 2010/2000, a participação do valor adicionado bruto da 

agropecuária no PIB de Rondonópolis decresceu cerca de seis pontos percentuais. 

Ressalta-se também que a participação do setor de serviços no PIB diminuiu 

continuamente no quinquênio 2000-2004 e se mantém relativamente estável, em torno de 

49%, ao longo da segunda metade da primeira década do século XXI.Em relação ao setor 

público, observa-se um decréscimo da participação em torno de 62% no confronto 2003/2000. 

No período posterior, houve uma melhora, não muito significativa, pois o setor não conseguiu 

retornar ao nível de 2000. A média de crescimento no período 2000-2010 foi de 9,81%. 
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Figura 4: Participação do valor adicionado bruto da agropecuária, indústria, serviços e 
setor público no PIB de Rondonópolis no período 2000-2010. 
Nota: As séries valor adicionado bruto da agropecuária, indústria, serviços e setor público foram 
deflacionadas com base no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do IBGE (2013). 
 

A tabela 1 evidencia a dinâmica do emprego por setor de atividade econômica do 

município de Rondonópolis ao longo do período 2003-2012. Nesta tabela pode-se observar 

que a geração de emprego é significativa nesse período, exceto no biênio 2005/2006. Nesses 

dois anos houve uma perda de 1.543 empregos formais como reflexo da crise do setor 

agropecuário, analisada anteriormente. Neste contexto, os setores com maiores perdas foram: 

construção (963), agropecuária (664), comércio (511). O setor agropecuário continuou em um 

processo de perdas ao longo 2007, 2008 e 2012. O setor de construção civil também 

continuou em um processo de crise ao longo de 2008 e 2009.  

 

Tabela 1: Dinâmica do Emprego no Município de Rondonópolis no Período 2003-2012. 

ATIVIDADE ECONÔMICA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Extrativa Mineral -4 2 1 1 -9 -2 2 3 15 15 

Indústria de Transformação 132 289 -84 365 885 238 254 685 297 887 

Serviço Industrial de Utilidade Pública -7 -9 6 5 6 -1 5 153 14 1 

Construção Civil -16 304 -43 -920 236 -445 -355 316 369 168 

Comércio 484 840 -475 -36 242 570 23 489 519 260 

Serviços 339 409 330 -23 219 410 268 651 981 1087 

Administração Pública 2 4 4 -1 1 -1 0 -1 0 0 

Agropecuária 146 309 -369 -295 -139 -51 90 224 123 -147 

TOTAL 1076 2148 -630 -904 1441 718 287 2520 2318 2271 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). 
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A figura 5 apresenta, por sua vez, a distribuição dos postos de trabalho formais por 

setor de atividades (Extrativa Mineral, Indústria de Transformação, Serviço a Indústria, 

Construção Civil, Comércio, Serviços, Administração Pública e Agropecuária) no município 

de Rondonópolis em 2004 e 2010. Observa-se que o mercado de trabalho formal no ano de 

2010 na economia de Rondonópolis totalizava 43.319 postos, representando um crescimento 

de 29% em relação ao ano de 2004. Verifica-se também que o comércio foi o setor com o 

maior volume de empregos formais, com 13.819 postos em 2010, seguido do setor de 

serviços, com 13.254 postos no mesmo ano. Juntos, esses dois setores representavam 62,4% 

do total de empregos formais do município. 

 

Figura 5: Distribuição dos postos de trabalho formais por setor de atividades no 
município de Rondonópolis em 2004 e 2010. 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais/TEM. 

1.2 Setor Externo do Município de Rondonópolis 

A balança comercial do município de Rondonópolis registrou saldo positivo em 

todos os anos ao longo do período 2000-20131, conforme pode ser observado na figura 6. O 

superávit comercial médio da economia de Rondonópolis ao longo dos anos 2000-2012 foi 

cerca de US$ 548,2 milhões. A pauta de exportação dessa economia concentra-se basicamente 

em produtos primários, a saber: Bagaços e Outros Resíduos Sólidos da Extração do Óleo de 

Soja (US$ 98,5 milhões); Algodão Simplesmente Debulhado, Não Cardado Nem Penteado 

(US$ 51,8 milhões); Milho em Grão, Exceto para Semeadura (US$ 21,7 milhões); Soja, 

                                                           
1 O valor de 2013 refere-se somente aos meses de janeiro e fevereiro. 
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Mesmo Triturada, Exceto para Semeadura (US$ 3,5 milhões) e Óleo de Soja, Refinado, em 

Recipientes com Capacidade Igual a 5L (US$ 1,4 milhão)2. 

A pauta de importação, por sua vez, é composta basicamente de fertilizantes 

agrícolas. Os cinco principais produtos importados pela economia de Rondonópolis são os 

seguintes: Outros Cloretos de Potássio (US$ 41,5 milhões); Ureia com Teor de Nitrogênio 

Igual a 45% em Peso (US$ 39,8 milhões); Superfosfato, Teor de Pentoxido de Fósforo (P205) 

Igual a 45% (US$ 21,3 milhões); Sulfato de Amônio (US$ 11,3 milhões) e Adubos ou 

Fertilizantes com Nitrogênio, Fósforo e Potássio (US$ 8,9 milhões)3. 

 

 

Figura 6: Balança Comercial de Rondonópolis no Período 2000-2013 (US$ FOB). 
Nota: Os valores relativos ao ano de 2013 referem-se somente aos meses de janeiro e fevereiro. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do MDIC. 
 

As exportações do município de Rondonópolis segundo os setores de contas 

nacionais no período 2006-2013 são apresentadas na tabela 2. Observa-se que as exportações 

do município de Rondonópolis compõem-sede Bens Intermediários e de Bens de Consumo. 

As exportações médias desse município ao longo do período 2006-2012 foram de US$ 930,2 

milhões. As exportações de Bens de Consumo, por sua vez, referem-se, em sua totalidade, aos 

Bens de Consumo Não Duráveis4. Entre 2006 e 2012, as exportações médias de Bens de 

Consumo Não Duráveis foram de US$ 27,5 milhões. 

 

                                                           
2 A pauta exportadora de Rondonópolis não se restringe aos cinco produtos elencados no texto. Ademais, 
ressalta-se que os valores apresentadores referem-se ao primeiro bimestre de 2013. 
3 Os valores referem-se ao primeiro bimestre de 2013. 
4 Exceto para o ano de 2007, quando as exportações de Bens de Consumo Duráveis foram de US$ 37.899. 
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Tabela 2: Exportações de Rondonópolis Segundo os Setores de Contas Nacionais no 

Período 2006-2013 em Milhões de Dólares. 

Setores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bens de Capitais  0,000 29,418 0,017 0,234 0,105 0,092 0,000 0,000 

Bens Intermediários 1000,761 378,881 1091,714 863,361 808,632 976,756 1391,539 182,435 

Bens de Consumo 3,463 5,673 3,110 60,257 69,525 31,164 19,765 2,420 

          Bens de Consumo duráveis 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

          Bens de Consumo Não Duráveis 3,463 5,635 3,110 60,257 69,525 31,164 19,765 2,420 

Combustíveis e Lubrificantes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nota: Os valores relativos ao ano de 2013 referem-se somente aos meses de janeiro e fevereiro. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do MDIC. 

 

O desempenho positivo da balança comercial do município de Rondonópolis 

resultou, entre outros fatores,do aumento dos preços internacionais das commodities no 

decorrer da década de 2000. A evolução do Índice de Preços de Commodities Primárias (Index 

ofPrimary Commodity Prices ou IPCP) é evidenciada na figura 7. Esse indicador é publicado 

regularmente pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) por meio da ponderação da 

participação das principais commodities no total exportado mundialmente dentro desta 

categoria.  

Ao analisar a evolução do índice, observa-se que o mesmo cresceu ininterruptamente 

no período 2001-2008. No confronto 2008/2001, verifica-se um crescimento de 195%.Essa 

tendência ascendente do indicador foi consequência do ciclo de expansão da economia 

internacional, especialmente da demanda das principais economias emergentes por 

commodities brasileiras.No biênio 2008-2009, entretanto, o Índice de Preços de Commodities 

Primárias decresceu cerca de 30% devido aos efeitos da crise financeira global, iniciada no 

setor imobiliário da economia norte-americana. Contudo, o crescimento do Índice é retomado 

no ano de 2010. 
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Figura 7: Índice de Preços de Commodities Primárias - IPCP (2001-2010). 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do FMI (Fundo Monetário Internacional). 
Nota: 2005 = 100, em termos de dólares americanos. 
 

A figura 8 mostra os quinze principais países de destino das exportações do 

município de Rondonópolis no primeiro bimestre de 2013. Os cinco principais parceiros 

comerciais são os seguintes: Países Baixos (Holanda) (US$ 54,7 milhões); Indonésia (US$ 

30,8 milhões); Coréia do Sul (US$ 20,1 milhões) e China (US$ 15,5 milhões). 

 

Figura 8: Quinze Principais Países de Destino das Exportações do Município de 
Rondonópolis no Primeiro Bimestre de 2013 (US$ FOB). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do MDIC. 
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A figura 9 mostra a relação percentual da participação das exportações do 

município de Rondonópolis em relação ao estado de Mato Grosso. No período 2000-2005 

observa-se um desempenho positivo das exportações, Rondonópolis chegou a obter 31,67% 

de participação nas exportações estaduais, números estes que refletem crescimento do PIB 

regional registrado no mesmo período. 

 

 

Figura 9: Percentual da Participação das Exportações do Município de Rondonópolis 
em Relação as Exportações de Mato Grosso. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do MDIC (2013). 

 

Ao analisar os anos seguintes, verifica-se uma queda nas exportações de 8,5% no 

biênio 2005-2006, essa desaceleração pode ser justificada pela crise agropecuária registrada 

no mesmo período. Isso se deve ao fato de que a indústria municipal depende 

significativamente da produção de insumos agrícolas, caracterizada como agroindústria, de 

modo que a maior parte das exportações depende do bom desempenho do setor produtor de 

matéria prima, como os grãos.  

Nos anos seguintes a economia municipal não obteve êxito considerável em seu 

crescimento econômico, o percentual de participação nas exportações do estado manteve-se 

em declínio, fazendo-se importante destacar que o crescimento econômico do estado 

avançou rapidamente, enquanto a produção municipal crescia em uma escala muito menor, 

o que leva-nos aos números decrescentes no gráfico. 
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1.3 Finanças Públicas Municipais 

A análise das finanças públicas no município de Rondonópolis foi realizada a partir 

da análise da receita pública municipal. É através da arrecadação de tributos que o município 

poderá planejar suas ações e definir as áreas prioritárias para os gastos públicos. O 

conhecimento da receita municipal permitirá avaliar o crescimento econômico do município. 

Inicialmente, são apresentados os dados relativos ao Valor Adicionado Fiscal (VAF), 

que representa um indicador econômico-contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice 

de participação municipal no repasse de receita do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), com base em 

declarações anuais apresentadas pelas empresas estabelecidas nos respectivos municípios. 

O valor adicionado é o valor das mercadorias de saídas acrescido do valor das 

prestações sujeitas ao ICMS, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano. A 

seguir são apresentados os valores apurados no município de Rondonópolis, sendo que a 

coluna relativa a “Outros” refere-se ao valor adicionado através de autônomos, auto de 

infração e recursos de crédito. 

 

Tabela 3: Valor Adicionado Fiscal do Município de Rondonópolis, no período de 2005 a 

2012. 

Ano 
 

Indústria 
Setor 

Primário 
Prestação de 

Serviços 
Outros Débito Total 

2005 722.837.889,77 82.964.614,44 434.026.762,74 37.574.102,43 3.058.592,20 1.277.403.369,38 

2006 1.552.577.935,18 96.964.459,68 581.917.799,81 257.028.094,57 7.019.374,00 2.488.488.289,24 

2007 1.323.518.842,76 104.063.481,86 879.296.013,86 253.148.616,78 73.068.259,33 2.560.026.955,26 

2008 2.212.238.904,87 118.406.887,88 739.517.560,69 355.954.719,16 4.144,70 3.426.118.072,60 

2009 1.683.910.069,00 175.829.747,74 715.102.781,60 331.097.877,73 0,00 2.905.940.476,07 

2010 1.764.132.433,50 147.136.207,32 901.123.430,41 49.276.993,30 1.756.457,42 2.861.669.064,53 

2011 2.384.655.036,47 178.238.871,61 916.818.492,55 227.616.561,75 0,00 3.707.328.962,38 

2012 2.451.371.597,20 234.239.531,94 904.052.130,36 42.674.444,43 0,00 3.632.337.703,93 

Fonte: SEFAZ/MT (2013). 

 

Observa-se que o VAF do município de Rondonópolis cresceu 184,3% no período de 

2005 a 2012. O bom desempenho da economia local ajudou o município a estabelecer-se 
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como a segunda maior economia do estado de Mato Grosso, ficando atrás apenas da capital 

Cuiabá.  

O setor da economia que mais participa do valor adicionado fiscal é a indústria que 

respondeu por 67,49% do valor total, em 2012, com um crescimento nominal médio de 26,6% 

no período de 2005 a 2012. Sua participação apresenta uma trajetória crescente, apesar de 

pequena oscilação, sendo que em 2005, a participação era de 56,59%. A maior participação da 

indústria se deu em função da redução da participação do setor de serviços. 

Apesar do crescimento nominal médio de 13,7% ao ano, o setor de serviços reduziu a 

sua participação no valor adicionado fiscal. Em 2005, o setor de serviços respondia por 34% 

do valor adicionado, sendo que essa participação se reduziu para 24,9% em 2012. 

O setor primário, da mesma forma, apresenta crescimento nominal, porém a sua 

participação permanece estável em aproximadamente 6,5%, com oscilações. 

A transferência do Estado através da cota-parte do ICMS refere-se aos 25% da 

arrecadação total de ICMS pelo Estado, transferida aos municípios através do seu Índice de 

Participação. Este índice corresponderá à média dos índices apurados nos dois anos civis 

imediatamente anteriores ao da apuração. Exemplificando, em 2005 calcula-se o índice de 

2006. O índice a ser aplicado em 2006 corresponde à média dos de 2004 e 2003. O Índice de 

Participação de Rondonópolis da distribuição do ICMS apresentou o seguinte 

comportamento. 

 

Tabela 4: Índice de Participação do Município de Rondonópolis no ICMS do Estado, no 

período de 2008 a 2013. 

Ano IPM % 
2008 6,295307 
2009 7,550908 
2010 7,550564 
2011 7,019347 
2012 5,980153 
2013 6,141805 

Fonte: SEFAZ/MT (2013). 

 

O percentual de índice apresentou trajetória crescente nos anos de 2008 a 2011, com 

um aumento de 11,5% neste período. Porém a partir de 2012 o índice apresentou uma 

variação de – 14,8%, isto porque índice aplicado em 2012, refere-se a média do desempenho 

da economia nos anos de 2010 e 2009, período em que o país e, particularmente, o estado de 



21 
 

Mato Grosso perceberam os reflexos da crise econômica e financeira internacional. O efeito 

foi a redução das exportações do Estado que levou a uma queda da arrecadação fiscal. 

Com base neste índice, os valores apurados de receita para o município através do 

ICMS e demais receitas estaduais5, apresentaram a dados: 

Tabela 5: Receita de Transferência de Impostos Estaduais, no município de 

Rondonópolis, no período de 2007 a 2012. 

 
Cota - Parte - 

ICMS 
Cota - Parte - 

IPVA 
Cota - Parte - IPI 

Exportação 
Cota - Parte - 

CIDE 
Cota - Parte– 

Royalties 

2007 48.421.807,90 8.834.855,23 317.993,02 673.991,77 36.750,94 
2008 67.970.572,50 10.622.888,57 576.728,67 583.172,28 61.937,55 
2009 83.137.750,12 12.212.394,07 501.390,80 370.211,68 54.656,42 
2010 88.196.602,97 13.106.246,68 680.852,93 698.016,76 68.603,02 
2011 89.548.385,07 14.697.301,76 883.284,53 859.328,96 83.458,54 
2012 84.483.785,80 16.312.505,65 541.176,63 461.327,09 71.516,79 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2013). 

 

Em relação ao ICMS, este apresentou um crescimento nominal médio de 

aproximadamente 31%, de 2007 a 2009. Porém, este percentual não se manteve no período 

seguinte, pela queda do Índice de Participação, provocado pelos efeitos da crise internacional. 

Porém, este imposto corresponde à principal receita de transferência do Estado, sendo que, em 

2007, sua participação correspondia a 83,08% do total recebido. Mesmo com a queda do 

último ano, a participação média do ICMS na receita de tributos estaduais foi de 84,6%. 

Outra fonte de arrecadação importante é o IPVA - Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores6. Este imposto corresponde, na média do período, a 14% da 

transferência dos referidos impostos, sendo que o mesmo cresce a uma taxa média de 13,13%. 

Apesar de o setor industrial ser o principal campo de agregação de valor a economia 

municipal, a transferência da cota-parte do IPI-Exportação7é relativamente baixa, isto porque 

sua participação média, no período, nas receitas de transferência do estado é de apenas 0,64%. 

Apesar muitas oscilações no período o seu crescimento foi de 19,0%. 

Este crescimento dos produtos industrializados demonstra o potencial de 

desenvolvimento do município. Enquanto grande parte dos municípios do Estado busca a 

                                                           
5 As receitas apresentadas correspondem a aproximadamente 90% das receitas de transferência do Estado. As 
demais têm aplicação específica como as transferências para o SUS. 
6 Pertence ao município a parcela de 50% do IPVA incidente sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seu território. 
7 Corresponde ao valor recebido pelo Estado de Mato Grosso do produto da arrecadação do IPI, que é distribuído 
aos municípios de acordo com o valor das exportações de produtos industrializados. 
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possibilidade da industrialização, Rondonópolis apresenta avanços significativos para atingir 

este objetivo. 

Em relação à cota-parte da CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico8, sua participação na receita apresentada é de 0,70%. E, da mesma forma que as 

demais receitas, apresentam crescimento médio de 3,07%, desconsiderando o efeito das 

oscilações.No que se refere às receitas municipais, Rondonópolis apresenta os seguintes 

resultados: 

 
Tabela 6: Receita Própria do Município de Rondonópolis, no período de 2007 a 2012. 

 
ISSQN IPTU IR ITBI TOTAL 

2007 17.652.306,91 7.089.027,54 3.699.838,59 3.164.578,99 31.605.752,03 

2008 22.223.810,17 7.699.884,35 4.664.192,73 3.628.703,31 38.216.590,56 
2009 22.320.531,64 8.134.528,33 4.188.066,04 3.711.764,26 38.354.890,27 
2010 24.785.340,18 9.248.734,98 5.118.417,60 4.845.963,50 43.998.456,26 
2011 27.031.881,73 10.607.005,48 6.221.818,66 6.293.222,77 50.153.928,64 
2012 40.286.181,11 11.913.830,18 7.664.214,13 10.948.799,55 70.813.024,97 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2013). 

 

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN é a principal fonte de 

receita municipal. Por se tratar de um imposto indireto que incide sobre a produção e 

circulação de serviços, reflete o nível de atividade econômica local. Neste sentido, pode-se 

verificar que o imposto correspondia, em 2007, a 55,85% da receita. Nos anos de 2008 e 

2009, sua participação aumentou de 58,15% a 58,19%, respectivamente. A partir de 2010 sua 

participação volta a cair, estabelecendo-se em 56,89% no ano de 2012.  

Em termos nominais, a arrecadação apresentou um crescimento importante no 

período, 2007 a 2012, de 128%. No ano de 2009, a crise internacional afetou a economia 

local, sendo o ano em que o município apresentou o menor crescimento, sendo que em relação 

a 2011 foi de apenas 0,44%. Assim, desconsiderando o ano de 2009, a arrecadação de ISSQN 

no município tem crescido a uma taxa média de 23,8% ao ano. 

O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU reduziu sua participação no total da 

receita municipal de 22,43%, em 2007, para 16,82%, em 2012. Nominalmente, o valor total 

arrecadado com este imposto cresceu a uma taxa média de aproximadamente 11%, no período 

analisado. 

                                                           
8 Relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados e álcool combustível, para serem aplicados exclusivamente no financiamento de programas de 
infraestrutura de transporte. Sendo que os critérios são o cálculo do FPM e à população de cada município. 
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O IPTU reduziu sua participação em função do aumento da arrecadação de ITBI - 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que passou de 10%, em 2007, para 15,46%, 

em 2012. Isto demonstra um volume aquecido de negócios relativos à compra e venda de bens 

de imóveis, reflexo de uma elevação da renda da sociedade e dos grandes investimentos 

nacionais em programas de habitação. Este setor demonstra um crescimento sólido da 

economia. 

O Imposto de Renda – IR, refere-se à parcela da contribuição dos servidores públicos 

municipais e autarquias, além de prestadores de serviços (pessoa física ou jurídica). Sua 

participação média no período no total da receita é de 11,6%, sendo que seu crescimento. 

Verifica-se através dos dados apresentados que o município de Rondonópolis, assim 

como todo o estado de Mato Grosso sofreu os efeitos da crise econômica e financeira, iniciada 

em 2008, com a redução do seu nível de atividade e, consequentemente, uma redução da 

arrecadação tributária. No entanto, o ritmo de crescimento é acelerado, uma vez que 

considerando toda a receita corrente do município sua taxa de crescimento nominal médio é 

de 14,6% no período. 



2. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE MATO GROSSO DE LAVOURAS 

SELECIONADAS NO PERÍODO DE 2000 A 2013 E A PERFORMANCE 

MICRORREGIONAL 

A produção brasileira de grãos apresentou entre os anos 2000 e 2013 incremento de 

83,66% e do estado de Mato Grosso de 213,44%, esta evolução favorável foi o resultado da 

expansão da produtividade das lavouras, em maior grau, e da adição de novas áreas de 

produção (menor grau). A participação do estado de Mato Grosso na safra nacional de grãos 

saltou de 13,8% para 23,5% no período, o posicionando como o maior produtor nacional de 

grãos (figura 10). 

 

Figura 10: Evolução da Produção de Grãos e a Participação de Mato Grosso (1000 t.). 
Fonte:Elaboração dos autores com base nos dados da CONAB (2013). 

 

No caso da cultura do algodão houve crescimento da ordem de 34,29% no país e no 

estado de Mato Grosso de 26,09%, com oscilações cíclicas acentuadas, a participação 

matogrossense manteve-se na casa de 50,5% ao longo do período (Figura 11). O crescimento 

no estado foi inferior ao nacional em decorrência da expansão da produção do oeste da Bahia. 
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Figura 11: Evolução da Produção de Algodão em Pluma e a Participação de Mato 
Grosso (1000 t.). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da CONAB (2013). 

 

Na cultura do milho, que no estado de Mato Grosso refere-se à segunda safra anual, o 

incremento da produção brasileira foi de 84,44%, desempenho em grande medida resultado da 

evolução de 843,80% da produção matogrossense que alcançou 22,3% da produção nacional 

(Figura 12). Destaque-se que nas duas últimas safras 2013/2012 e 2012/2011 a performance 

estadual alcançou crescimento de 128,35% e 17.400 mil toneladas em reflexo dos preços 

elevados do milho verificados nos dois últimos anos (CONAB, 2013). O resultado deste 

crescimento acompanhado da retomada da produção norte-americana sob condições 

climáticas favoráveis já acarreta em perdas aos preços ao longo de 2013 e sinaliza a tendência 

de perspectiva de retração na safra 2013/2014. 

 

Figura 12: Evolução da Produção de Milho e a Participação de Mato Grosso (1000 t.). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da CONAB (2013). 
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Já a cultura da soja apresentou crescimento da produção nacional de 112,10% e a 

produção de Mato Grosso de 144,10%, destaque-se que na safra 2012/2013 a produção 

nacional superará a norte-americana pela primeira vez. Verifica-se que em relação às culturas 

do algodão e do milho, a participação da demanda externa por exportações nacionais da 

cadeia da soja é mais significativa. A elevada liquidez do mercado de soja é decorrente da 

diversificação produtiva de seu uso que se ramifica nas vendas em grão, farelo e óleo, além da 

demanda para a produção de biodiesel. Como resultado, verifica-se que a evolução da 

produção transcorreu com trajetória mais estável que as apresentadas nas culturas do algodão 

e do milho (Figura 13). 

 

Figura 13: Evolução da Produção de Soja e a Participação de Mato Grosso (1000 t.). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da CONAB (2013). 

 

Em termos microrregionais,utilizaram-se os dados provenientes da Pesquisa Agrícola 

Municipal do IBGE que possibilitaram a avaliação do desempenho das microrregiões de 

Rondonópolis9 e de Primavera do Leste10 nas culturas do algodão, milho e soja no período de 

2003 a 2011.  

A cultura do algodão é a que as duas microrregiões apresentam participação mais 

representativa na produção estadual em relação às culturas do milho e da soja, com 

participação conjunta da ordem de 31,6% e individual de 12,5% para a microrregião de 

Rondonópolis e de 19,1% para microrregião de Primavera do Leste. Verifica-se, contudo, que 

a participação microrregional é declinante ao longo do período e que acompanhou a dinâmica 

cíclica da cultura algodão verificada em termos estaduais e nacionais (Figura 14).  

                                                           
9 Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Rondonópolis, São José do Povo, São Pedro da Cipa. 
10 Campo Verde e Primavera do Leste 
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Figura 14: Evolução da Participação Microrregional na Produção de Algodão de Mato 
Grosso (toneladas). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal – IBGE (2013). 
 

Na lavoura de milho a representatividade de ambas as microrregiões situa-se em 

14,6% da produção de Mato Grosso em 2011 (5,8% para a Microrregião de Rondonópolis e 

8,8% para a Microrregião de Primavera do Leste). Apesar da tendência de crescimento da 

produção no período (119% e 108%, respectivamente) em ambas as microrregiões, este 

desempenho foi inferior ao verificado no estado. A participação na produção estadual 

apresenta tendência declinante com fatia conjunta de 14,6% em 2011 em relação a 16,8% em 

2003 (Figura 15). 

 

Figura 15: Evolução da Participação Microrregional na Produção de Milho de Mato 
Grosso (toneladas). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal – IBGE (2013). 
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Por fim, na cultura da soja a participação das duas microrregiões situou-se em 12,3% 

da produção de Mato Grosso em 2011 (6,0% para a Microrregião de Rondonópolis e 6,3% 

para a Microrregião de Primavera do Leste). Apesar da tendência de crescimento da produção 

no período (47,7 e 17,8%, respectivamente) em ambas as microrregiões, este desempenho foi 

inferior ao verificado no estado. A participação na produção estadual apresenta tendência 

declinante com fatia conjunta de 12,3% em 2011 em relação a 15,2% em 2003 (Figura 16). 

Em síntese, verifica-se que o entorno geográfico do município de Rondonópolis 

possui produção agrícola representativa nas culturas do algodão, em maior medida, soja e 

milho, em menor medida. O crescimento da produção foi significativo no período recente, 

contudo, em termos estaduais este desempenho foi sobrepujado pelos desempenhos de outras 

regiões, o que ocasionou a sua redução na participação relativa.  

 

Figura 16: Evolução da Participação Microrregional na Produção de Soja de Mato 
Grosso (toneladas). 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal – IBGE (2013). 



3. EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CULTURAS SELECIONADAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E OS CANAIS DE ESCOAMENTO DA 

PRODUÇÃO 

3.1. Algodão 

As exportações de pluma de algodão evoluíram favoravelmente nos últimos cinco 

anos e refletiram a retração de preços e consequente retração nas áreas plantadas no biênio 

2009 e 2010. Os problemas climáticos vivenciados na Índia em 2010 resultaram na elevação 

dos preços internacionais e na expansão da área plantada nas safras 2011 e 2012 (em menor 

intensidade). O incremento da rentabilidade da cultura do milho na safra 2012, acompanhado 

da retração de preços do algodão, determinaram a retração das exportações em 2013 (Tabela 

7). Ressalte-se que ao longo de 2008 a 2013 a participação média das exportações sobre a 

produção do estado de algodão situou-se em 40%, contudo, apresentou desempenho mínimo 

de 28% (2011) e máximo de 54% (2008) e o volume exportado médio foi de 354 mil 

toneladas. 

 

Tabela 7: Evolução das exportações de algodão de Mato Grosso 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 
 

Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$

Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929

Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693

Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849

Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 22.903 42.661

Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 - -

Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 - -

Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 - -

Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 - -

Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 - -

Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 - -

Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - -

Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 - -

ACUMULADO 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 123.785 244.132

Ano/mês
2008 2009 2010 2011 2012 2013
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3.2. Milho 

As exportações de milho tiveram expansão acelerada ao longo do período de 2008 a 

2013, crescimento decorrente de dois processos, o primeiro entre 2008 a 2011, foi 

consequência de uma conjuntura de preços deprimidos e elevados estoques que 

impulsionaram a alternativa das vendas externas, mesmo com baixa rentabilidade. Em 2012, a 

seca no EUA impulsionou os preços internacionais do milho e elevou a rentabilidade da 

cultura, o que determinou a expansão da área de produção nas safras 2012 e 2013. O valor da 

tonelada exportada variou de US$ 163,00 em 2009 e US$ 269,76 em 2012, contudo, as 

expectativas de uma boa safra norte-americana em 2013, conjugada com a super safra de 

milho de Mato Grosso sinalizam em retrações de preço para o futuro próximo. As exportações 

representaram em média 56,37% ao longo dos anos de 2008 a 2012, porém em virtude da 

característica desse mercado, em que a liquidez externa é menor, refletiram que a participação 

das vendas externas tende a crescer em situações de preços domésticos baixos (Tabela 8). A 

elevação dos preços da tonelada exportada entre 2011 a 2013 refletiram em crescimento das 

exportações, mas em redução do percentual exportado, pois o destino interno torna-se 

vantajoso em virtude de menores custos logísticos.  

 

Tabela 8: Evolução das exportações de algodão de Mato Grosso. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 

Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$

Janeiro 273.702 58.632 831.279 144.719 852.329 150.859 771.211 178.759 499.268 131.160 2.160.157 601.846

Fevereiro 114.703 19.310 442.557 73.002 457.146 83.519 882.578 223.337 157.719 41.308 1.578.989 445.273

Março 246.825 34.713 340.793 52.981 116.888 21.167 207.993 54.422 743 145 618.318 177.900

Abril 3.214 643 15.752 2.623 118.309 21.222 23.478 5.114 187 47 65.196 18.680

Maio 23.138 4.947 36.988 5.154 20.000 3.400 72 18 77 16 - -

Junho 35.215 7.570 5 1 618 94 85 25 4.980 1.231 - -

Julho 240.494 56.176 63.472 11.045 270.485 44.976 209.544 60.110 869.006 214.379 - -

Agosto 181.203 48.573 208.224 33.800 803.178 141.893 1.122.618 331.918 1.343.593 357.750 - -

Setembro 217.133 52.449 516.176 81.681 988.721 183.965 1.028.059 314.515 1.301.439 353.529 - -

Outubro 285.248 60.207 637.519 94.739 753.661 152.327 844.617 245.528 1.600.674 437.307 - -

Novembro 401.346 79.766 932.447 146.397 951.222 211.120 523.940 145.658 1.763.946 485.486 - -

Dezembro 797.586 143.450 1.068.032 184.139 1.440.011 317.165 471.204 124.901 1.555.505 431.683 - -

ACUMULADO 2.819.807 566.436 5.093.244 830.281 6.772.568 1.331.707 6.085.399 1.684.305 9.097.137 2.454.041 4.422.660 1.243.699

Ano/mês
2008 2009 2010 2011 2012 2013
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3.3. Complexo soja 

As exportações de soja em grão de Mato Grosso apresentaram desempenho crescente 

(24,2%) com preços firmes no período (Tabela 9). Os preços médios da tonelada exportada 

foram crescentes passando de US$ 432,96 em 2008 para US$ 522,85 em 2012. A participação 

média das exportações de soja em grão na produção estadual de soja foi em média de 51% 

com relativa estabilidade ao longo do período. 

 

Tabela 9: Evolução das exportações de soja em grão de Mato Grosso. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 

 

No caso do farelo de soja, as exportações mantiveram crescimento robusto com 

volume médio anual de 4.060 mil toneladas. O crescimento das vendas externas foi de 33,0% 

com preços médios crescentes por tonelada que se elevaram de US$ 361,19 para US$ 483,78 

(Tabela 6).  

 

Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$

Janeiro 139.650 47.141 388.483 129.834 234.040 96.464 219.655 92.069 306.831 105.637 220.464 121.287

Fevereiro 149.709 51.888 83.192 29.850 236.069 89.302 185.803 78.746 411.131 150.671 239.518 136.110

Março 269.961 92.594 292.867 96.780 560.183 199.504 370.388 150.737 344.716 131.391 238.343 118.639

Abril 235.998 84.298 401.384 130.645 394.758 123.489 259.058 102.674 411.353 168.885 439.941 228.540

Maio 423.955 150.204 340.268 123.432 374.823 115.992 442.372 169.009 593.951 254.648 - -

Junho 321.488 117.187 406.498 167.422 510.184 162.491 429.667 161.811 352.010 161.556 - -

Julho 391.286 152.748 387.432 166.709 574.548 184.093 281.081 113.714 417.681 195.169 - -

Agosto 237.146 90.486 346.716 144.807 299.279 104.143 314.056 120.048 348.253 184.743 - -

Setembro 343.604 136.485 320.460 134.060 363.466 131.512 461.110 194.665 293.855 171.608 - -

Outubro 318.004 109.133 338.480 139.821 313.066 115.248 484.190 198.569 483.430 279.194 - -

Novembro 342.049 123.337 268.846 110.588 330.067 131.228 381.853 145.317 358.152 252.904 - -

Dezembro 232.340 74.438 224.311 90.646 244.063 101.035 308.202 115.566 206.200 133.915 - -

ACUMULADO 3.405.191 1.229.939 3.798.939 1.464.594 4.434.546 1.554.501 4.137.435 1.642.925 4.527.561 2.190.321 1.138.266 604.576

Ano/mês
2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Tabela 10: Evolução das exportações de farelo de soja de Mato Grosso. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 

 

As vendas externas de óleo também apresentaram evolução positiva com elevação 

percentual de 34,1%, contudo, descrevendo retrações nos anos de 2009 e 2010, seguidas de 

incremento posterior. Os preços médios por tonelada, todavia, situaram-se em patamares 

semelhantes em 2012 frente a 2008, com incremento de 2,4% (Tabela 7). 

 

Tabela 11: Evolução das exportações de óleo de soja de Mato Grosso. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 

3.4. Escoamento da Produção 

Os dados analisados referem-se ao ano de 2012 e demonstram que os embarques em 

termos mensais apresentam maior concentração no primeiro semestre para a cultura da soja e 

no segundo semestre para as culturas do algodão e milho. As vendas de soja em grão 

Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$

Janeiro 304.102 130.614 340.279 150.819 86.151 41.702 102.477 54.394 390.007 181.483 - -

Fevereiro 129.376 56.577 437.800 163.902 536.281 215.981 121.161 62.015 676.006 304.562 474.760 259.576

Março 737.258 306.155 1.627.539 596.538 1.617.954 614.760 1.273.680 642.133 2.259.710 1.101.999 1.464.198 795.475

Abril 1.422.749 580.588 1.822.194 610.794 1.634.624 597.036 1.734.299 829.543 1.347.985 686.688 2.552.944 1.354.573

Maio 1.527.131 628.721 1.601.717 595.103 1.625.835 599.126 1.335.200 645.807 2.606.951 1.381.588 - -

Junho 1.170.725 473.421 1.708.687 721.405 1.118.837 411.666 1.218.367 593.391 1.518.960 817.891 - -

Julho 1.107.519 500.768 1.281.830 567.825 1.002.388 372.846 1.087.707 542.409 1.008.162 546.735 - -

Agosto 673.321 345.549 921.760 411.205 409.855 162.708 633.528 324.608 342.094 204.234 - -

Setembro 502.828 221.246 366.313 165.630 371.021 154.780 349.201 186.034 213.913 137.712 - -

Outubro 467.266 233.340 323.758 139.810 115.738 51.316 423.225 221.008 140.347 90.835 - -

Novembro 265.200 123.304 32.184 15.913 47.034 21.928 740.714 369.285 171.648 112.922 - -

Dezembro 353.591 149.575 183.825 88.540 89.062 46.114 653.971 302.703 87.514 60.913 - -

ACUMULADO 8.661.067 3.749.858 10.647.885 4.227.483 8.654.780 3.289.963 9.673.529 4.773.330 10.763.296 5.627.562 4.491.902 2.409.624

Ano/mês
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$

Janeiro 28.728 31.128 36.880 25.713 120 150 20.604 25.537 29.485 30.394 9.818 10.953

Fevereiro 18.470 19.601 6.055 4.745 850 690 320 499 12.102 14.150 1.559 2.297

Março 17.692 19.075 46.059 29.106 1.020 890 27.600 31.890 61.175 71.395 36.577 41.953

Abril 24.404 30.809 34.563 28.803 29.012 23.635 19.432 24.583 55.336 65.320 31.245 33.259

Maio 34.273 44.015 55.284 42.638 34.600 28.424 27.676 37.121 94.941 113.388 - -

Junho 42.036 55.715 24.219 21.017 58.609 46.355 54.437 71.883 56.187 65.681 - -

Julho 47.244 63.194 64.968 54.210 50.824 41.853 43.294 56.013 41.287 48.306 - -

Agosto 26.338 33.087 63.566 54.619 47.513 39.721 44.778 55.974 38.844 44.702 - -

Setembro 81.137 93.697 33.098 24.566 49.203 40.974 53.034 70.590 41.495 48.319 - -

Outubro 48.851 50.980 19.363 14.032 26.184 25.769 14.562 19.436 131.360 157.792 - -

Novembro 51.914 48.749 16.968 13.753 17.340 17.412 37.576 40.293 30.521 37.250 - -

Dezembro 21.019 17.586 1.869 1.265 2.785 3.516 12.233 14.916 17.027 21.309 - -

ACUMULADO 442.113 507.636 402.891 314.928 318.060 269.389 368.265 436.016 592.750 696.718 79.199 88.462

Ano/mês
2008 2009 2010 2011 2012 2013
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acumularam-se nos meses de março a julho com embarques que representaram 81,2% dos 

totais anuais da cultura. As exportações de farelo e óleo, por outro lado, apresentam 

estabilidade ao longo do ano e mantiveram-se próximas das médias mensais de 377 mil 

toneladas e 50 mil toneladas, respectivamente de farelo e óleo. No caso do milho, os 

embarques tendem a se concentrarem ao longo dos meses de julho a dezembro quando 

totalizaram 92,7% das vendas anuais. Já o algodão, apesar dos volumes menores, o 

comportamento sazonal recai sobre os meses de agosto a dezembro com 66,0% do total anual. 

Este padrão de sazonalidade garante que as exportações tendam a apresentar volumes 

dispersos ao longo do ano, com variação maior no primeiro semestre, em virtude da liderança 

do complexo da soja em vendas externas, mas contrabalançada, ao menos parcialmente, pelas 

vendas das culturas do milho e algodão no segundo semestre. As exportações médias foram 

de 2,1 milhões de toneladas mensais, com máximo de 3,3 milhões em maio e mínimo de 1,2 

milhões de toneladas em janeiro (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Evolução das exportações de Mato Grosso das culturas de soja, milho e 
algodão ao longo do ano de 2012. 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secex (2013). 

 

Em termos do porto de destino das vendas externas, os dados apresentam a 

concentração no porto de Santos/SP, seguido dos portos de Paranaguá/PR, Manaus/AM e 

Vitória/ES. 
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Tabela 12: Escoamento da produção agrícola de Mato Grosso por porto – 2012. 

Portos Soja Milho Algodão Total % 

Santos – SP 6.344.386 6.362.388 404.074 13.110.848 62,68 

Paranaguá – PR 1.249.304 868.525 141.825 2.259.654 10,80 

Manaus – AM 1.125.310 452.490 - 1.577.800 7,54 

Vitória –ES 782.968 621.679 - 1.404.647 6,72 

Santarem – PA 528.111 353.992 - 882.103 4,22 

São Luís – MA 292.372 - - 292.372 1,40 

Guajará Mirim – RO 3 253.254 - 253.257 1,21 

São Francisco do Sul - SC 413.577 303.333 - 716.910 3,43 

Outros 37.258 374.239 7.790 419.287 2,00 

Total 10.773.289 9.589.900 553.689 20.916.878 100,00 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IMEA (2013). 

3.5. Cenário para a agropecuária no período de 2012 a 2021 

A evolução da produção agrícola mundial e de preços ao longo dos próximos dez 

anos apresenta tendência de preços firmes, considerando as seguintes premissas (FAO, 2012): 

a) crescimento econômico moderado da economia mundial, com melhor 

desempenho dos países em desenvolvimento (média de 5,8% a.a) em relação aos 

países desenvolvidos (média de 2% a.a); 

b) redução do crescimento da população mundial para 1,02% a.a; 

c) crescimento da produção agrícola a taxa global inferior ao da década passada 

(restrições ambientais e climáticas) com redução do crescimento de 2,6% para 

1,7%; 

d) elevação da renda per capita mundial, com ênfase para os países em 

desenvolvimento (Ásia, América Latina), dinamismo do mercado africano; 

e) o índice de preços das commodities tende a se posicionar em patamares inferiores 

aos verificados em 2012, mas será mantido em níveis históricos elevados. 

Destaque-se que as previsões da FAO não assumem o progresso nas negociações 

internacionais da Rodada de Doha para abertura comercial dos mercados agrícolas. Caso haja 

êxitos na abertura dos mercados agrícolas internacionais, o crescimento das exportações 

brasileiras pode ser mais pronunciado. 

Respectivamente as projeções do MAPA (2012) para a produção brasileira da cadeia 

da soja, no período de 2011/12 a 2021/22, preveem crescimento de 25,05% para a soja em 

grão (2,3% a.a.), de 19,68% para o farelo (1,8% a.a.) e de para o óleo de 21,29% (1,9% a.a.). 
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Para a produção de milho estima-se incremento de 18,06% com taxa anual de 1,7% a.a. A 

produção de algodão em pluma, por sua vez, deverá ter incremento de 11,53% (0,82% a.a.).  

Em termos regionais, o estado do Mato Grosso as projeções do MAPA predizem 

volume de produção na safra 2021/22 de respectivamente 27.167 milhões de toneladas de soja 

em grão, 9.168 milhõesde toneladas de milho. Destaque-se que a produção prevista para a 

safra 2012/2013 no estado já se encontra em patamares elevados em relação às previsões do 

MAPA, respectivamente 23.532 milhões de toneladas de soja e de 17.399 milhões de 

toneladas. As safras de 2011/2012 e 2012/2013, contudo, refletem os preços elevados e a 

restrição de oferta decorrentes dos problemas climáticos (seca) da safra norte-americana de 

2011. A produção de milho apresenta menor liquidez e demanda externa mais incerta, 

tradicionalmente sendo destinada à produção de rações animais no mercado interno. Desta 

forma, pode ser esperada instabilidade na evolução da produção de milho e consequentemente 

maior variação de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. AVALIAÇÃO DESCRITIVA DOS INVESTIMENTOS NO TERMINAL 

FERROVIÁRIO DE RONDONÓPOLIS 

A Malha Norte corresponde ao trecho da Ferrovia que liga Santa Fé do Sul, 

localizada no noroeste do estado de São Paulo à Rondonópolis, localizada no sudeste de mato 

Grosso. A empresa ALL recebeu a concessão deste trecho em 1989 e vigorará até 2079, 

conforme demonstra a figura 18. A mesma liga-se a Malha Paulista e chega ao porto de 

Santos/SP.  

 

Figura 18: Mapa de Localização da Ferrovia Malha Norte 
Fonte: ALL (2013). 

 

O terminal intermodal a ser implantado pela ALL, no município de Rondonópolis, 

será o maior da empresa. Tem como objetivo ligar as rodovias BR 163 e 364, por onde escoa 
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a maior parcela da produção de grãos do estado ao porto de Santos/SP. O terminal conta com 

uma estrutura de 400 hectares, onde serão instaladas empresas de grãos, combustíveis, 

fertilizantes, produtos frigorificados, algodão, madeira, entre outros. 

A previsão de início de funcionamento do terminal ferroviário de Rondonópolis está 

programada para o dia 25 de agosto de 2013, sendo realizado teste operacional com data 

prevista para 30 de julho de 2013. O teste será realizado com os funcionários que atuam no 

terminal de Alto Araguaia. 

4.1. América Latina Logística – ALL 

A ALL movimentará, no terminal intermodal de Rondonópolis, combustíveis, 

fertilizantes, produtos frigorificados, algodão, madeira, entre outros. A infraestrutura dessa 

empresa viabiliza tanto as importações quanto as exportações de tais produtos. Entre os 

principais clientes da ALL, no segmento de commodities agrícolas, está a ADM, Amaggi, 

Bunge, Cargill, Ipiranga, Raízen, Petrobrás, Noble Brasil e Brado Logística. 

A estrutura da empresa ALL instalada no terminal ferroviário de Rondonópolis 

compreende estacionamento interno e externo, área de classificação, balanças de fluxo de 

pesagem, buffer de armazenagem, elevador, tulha, restaurante, banheiros, área administrativa. 

Todas essas áreas serão distribuídas de acordo com o processo operacional, descrito a seguir. 

4.1.1. Processo Operacional 

1) Recepção e Estacionamento de Caminhões: 

O terminal contará com dois estacionamentos (externo e interno). Sendo que o primeiro 

dispõe de área não asfaltada com capacidade de estacionamento de 700 caminhões e o 

segundo que possui cobertura de brita compactada de 450 caminhões. O projeto prevê a 

existência de um posto de recepção tarifado que será cobrada das empresas transportadoras, 

destinado ao encaminhamento dos caminhões aos destinos dentro do terminal, mas que será 

edificado somente em uma segunda etapa. A capacidade total de estacionamento é de 1.150 

caminhões. As vias de acesso ao terminal, que se dirigem ao estacionamento externo, são 

asfaltadas e duplicadas, passando sob a linha férrea (Figura 26, Anexo 1). 
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2) Classificação: 

Após o estacionamento, os caminhões são direcionamento à área coberta de 

classificação. A estrutura possui três corredores de acesso, com capacidade de atendimento 

simultâneo de dois caminhões para cada corredor. Neste momento, é feita a análise do 

produto recebido como classificação de impurezas e umidade, sendo que o tempo estimado de 

análise é de 04 (quatro) minutos.O processo de classificação é terceirizado pela ALL e 

realizado pela Inspectorate do Brasil com quadro de funcionários próprios que emitem ticket 

de controle da carga transportada. A classificação de origem no terminal garante que os 

produtos transportados tenham atestado de controle que minimiza o risco de problemas de 

qualidade no local de destino(Figura 27, Anexo 1). 

 

3) Pesagem: 

Após o processo de classificação, os caminhões dirigem-se através de vias às balanças 

eletrônicas de pesagem (duas), que realizam a pesagem das carretas cheias, a pesagem fornece 

o peso total que será utilizado para o cálculo da tara do peso líquido posterior. Estima-se que a 

pesagem ocorra em tempo aproximado de um a dois minutos por caminhão.  

 

4) Tombamento: 

Os tombadores são plataformas basculantes utilizadas para erguer o caminhão (posição 

vertical) com o intuito de que o produto contido nele caia do mesmo, assim é feito o 

descarregamento.O terminal conta com 07 (sete) tombadores eletrônicos com capacidade de 

realizarem 10 (dez) tombamentos por hora, assim, a capacidade estimada por hora é do 

descarregamento de 70 (setenta) carretas. Os grãos após o tombamento são transportador por 

esteira até o buffer de armazenamento. 

 

5) Armazenagem: 

O terminal não disporá de serviço de armazenagem de grãos, o objetivo do buffer de 

armazenagem é o de conter os grãos até o momento do carregamento na composição 

necessária, de acordo com o cronograma diário. O buffer dispõe de 03 (três) células de 

armazenagem separadas com capacidade de 20 (vinte) mil toneladas destinadas à soja, farelo 

e milho. Ressalta-se que essa armazenagem não será realizada por períodos longos (Figura 28, 

Anexo 1).  
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6) Carregamento e Expedição: 

No terminal haverá cinco tulhas de carregamento, que consistem em recipientes para 

armazenagem intermediária do produto até que o mesmo sejadespejado nos vagões de 

transporte. Cada tulha terá 500 (quinhentas) toneladas de capacidade de carregamento dos 

vagões que recebem os grãos através de 03 (três) correias do buffer ou diretamente dos 

tombadores. A previsão é da chegada inicial de 01 (uma) composição diária composta de duas 

locomotivas e oitenta vagões, podendo chegar a 05 (cinco) composições diárias. Os 

caminhões vazios são pesados pela balança de saída que calcula o peso vazio e a tara líquida 

que é utilizada para a expedição da nota fiscal de faturamento (Figura 29 e 30, Anexo 1). 

4.1.2. Quadro de Funcionários 

Os funcionários da ALL são responsáveis pela gestão estratégica e coordenação das 

atividades no terminal. O terminal ferroviário de Rondonópolis será operado por 30 (trinta) 

funcionários, cujas funções estão descritas no quadro 1. Ressalta-se que, aproximadamente, 

30% dos funcionários virão de Alto Araguaia para atender a necessidade imediata da empresa. 

 
Quadro 1: Plano de Cargos e Funções (Disponibilidade Direta). 

Empresa ALL America Latina Logística 

Setor de Atuação Transbordo Rodoferroviário 

Ramo Logístico 

Cargo Função Total R$ 

Gerente Gestão 1 8.710,35 

Coordenador Gestão Operacional 1 7.843,73 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Controle e Gerenciamento da área de Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente 

1 
3.563,30 

Analista de Produção Gerenciamento de rotinas operacionais 2 4.634,42 

Analista Fiscal e Controle de 
Estoque 

Controle e gerenciamento de rotinas fiscais e 
estoque 

1 
4.634,42 

Analista de Gente e Gestão Gerenciamento de rotinas administrativas 1 4.634,42 

Analista de Manutenção 
Mecânica 

Gestão da manutenção mecânica 1 
4.634,42 

Analista de Manutenção Elétrica Gestão da manutenção elétrica 1 4.634,42 

Técnicos Administrativos Suporte de RH / Gente 3 2.205,47 

Supervisor de Operação Organização e gerenciamento operacional 9 5.325,00 

Técnico de Operações Faturamento de cargas 9 2.205,47 

Total de Colaboradores 
 

30  

Fonte: Os valores das remunerações foram obtidos no sítio fechado de busca SalárioBR 
(http://salariobr.com.br/) 
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Para o funcionamento operacional do terminal, o trabalho de contratação de 

funcionários será realizado pela empresa Kibarato Serviços, uma empresa que tem parceria 

com a ALL na prestação de serviço em todos os terminais ferroviários.Com contratação 

prevista de 214 funcionários (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Plano de Cargos e Funções (Disponibilidade Indireta). 

Empresa Kibarato Serviços 

Setor de Atuação Transbordo Rodoferroviário 

Ramo Prestação de Serviços Logístico 

Cargo Função Total R$ 

Gerente Gestão  1 8.710,35 

Coordenador Gestão Operacional 1 7.843,73 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Controle e gerenciamento da área de Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente 

1 
2.205,47 

Supervisor  Controle e gestão da operação interna 3 5.325,00 

Controler Controlador de indicadores 1 5.325,00 

Operador de CLP Controle Lógico de Produção 3 4.634,42 

Balanceiro nível III Operações de pesagem de vagões 15 1.681,20 

Operador de tombador e 
moega 

Operação e manuseio do setor de recepção 39 
2.205,47 

Auxiliar de tombador e 
moega 

Auxiliar na operação e manuseio do setor de recepção 54 
1.248,20 

Operador de PC Operações de carregamento em Armazém  6 2.205,47 

Supervisor de lacração  Controle e gestão da operação Lacração de vagões 3 5.325,00 

Auxiliar de limpeza Organização e limpeza do pátio de operações  12 1.248,20 

Operadores de lacração  Operação de lacração de vagões 75 2.205,47 

Total de Colaboradores 214  

Fonte: Os valores das remunerações foram obtidos no sítio fechado de busca SalárioBR 
(http://salariobr.com.br/) 
 

Para a classificação de grãos, a ALL conta com o serviço terceirizado da empresa 

Inspectorate do Brasil, responsável por avaliar a qualidade dos grãos. A empresa disporá de 

59 funcionários. 
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Quadro 3: Plano de Cargos e Funções. 

Empresa Inspectorate do Brasil 

Setor de Atuação Classificação de produtos 

Ramo Controle do Padrão de qualidade de produtos 

Cargo Função Total R$ 

Coordenador Gestão 1 7.843,73 

Supervisor Gerenciamento de rotinas diárias  1 5.325,00 

Técnico Agrícola 
Gerenciamento e controle de treinamento e pontos 
específicos 

1 
2.117,95 

Inspetor Líder  Gestão operacional 4 2.205,47 

Assistente de Classificação Coordenação de rotinas diárias 21 2.205,47 

Auxiliar de Inspeção 
Auxiliar na operação de classificação e 
acompanhamento 

31 
1.248,20 

Total de Colaboradores  59  

Fonte: Os valores das remunerações foram obtidos no sítio fechado de busca SalárioBR 
(http://salariobr.com.br/) 

 

A Gersepa é a empresa terceirizada que ficará responsável pela segurança 

patrimonial do terminal, contando com 35 funcionários.  

 

Quadro 4: Plano de Cargos e Funções. 

Empresa Gersepa 

Setor de Atuação Segurança Patrimonial 

Ramo Prestação de Serviços de Segurança 

Cargo Função Total R$(*) 

Coordenador Gestão 1 7.843,73 

Supervisor 

Monitoramento na identificação de placas e problemas 
rotineiros de balança, e um supervisor na saída para 
auxiliar em retorno de caminhões, sobra e quebra de 
produto entre outros. 

2 

5.325,00 

Segurança 
Auxiliar nos retornos dos TAG da balança de saída para a 
balança de entrada que ficam nas extremidades do 
terminal. 

4 
2.107,16 

Fiscal Gerenciamento de rotinas diárias 1 2.205,47 

Portaria 
Controlar o acesso de pessoas e veículos ao interior do 
terminal. 

6 
2.107,16 

Auxiliar de pátio Organizar os caminhões em filas por produto e terminal. 11 1.248,69 

Balanceiros 
Dois operando as balanças e o terceiro para revezamento 
para almoço e apoio ao faturamento. 

10 
1.681,20 

Total de Colaboradores 35 

 

Fonte: Os valores das remunerações foram obtidos no sítio fechado de busca SalárioBR 
(http://salariobr.com.br/) 
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Assim, a empresa ALL terá um quadro de 338 funcionários de atuando no terminal, 

contratados direta e indiretamente pela empresa. Ainda, não estão computados nesse calculo 

os funcionários terceirizados das empresas de refeições e limpeza das estruturas destinadas 

aos caminhoneiros, durante o período em que estiverem no pátio interno do terminal. 

4.1.3. Fretes e Custos 

A tarifa será cobrada sobre cada tonelada transportada. Além disso, haverá uma taxa 

de tombamento.Estima-se que serão transportadas inicialmente 12 milhões de toneladas 

anuais, podendo alcançar 15 milhões em 2014.Ressalta-se que o frete do transporte ferroviário 

será em torno de 10% a 15% mais barato que a alternativa rodoviária. 

Estima-se a partir de informações de empresas que operam através do transporte de 

grãos e containeres o custo por tonelada para o destino de Santos da ordem de R$ 180,00 a 

tonelada e de R$ 4.650,00 para o transporte de container. Os valores são estimativos, pois os 

valores reais não foram fornecidos pela ALL e dependem de negociação direta com os 

clientes. 

A incidência de ICMS é zerada para o transporte de produtos primários e produtos 

industrializados semi-elaborados destinados à exportação11. O frete possui incidência de 

ICMS a partir da origem da formação dos lotes para escoamento através de transporte 

intermodal. A incidência depende do local de formação dos lotes, normalmente realizada a 

partir do carregamento no terminal de embarque.   

4.1.4. Aspectos Ambientais 

A obra possui licença para instalação e a licença de operação, concedida pelos órgãos 

responsáveis, expedida em agosto/2013. No que tange aos impactos ambientais, a operação do 

terminal ferroviário gerará resíduos sanitários e efluentes sanitários, as demais atividades 

desenvolvidas pelas empresas não geram externalidades ao meio ambiente. 

                                                           
11  Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir). 
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As atividades das demais empresas que operarão no condomínio industrial do 

terminal deverão ser analisadas individualmente pelas autoridades ambientais e serem sujeitas 

a processos individuais de licença de instalação e operação. Verifica-se que as operações das 

duas empresas de distribuição de combustíveis previstas no terminal deverão incorrer em 

estudos mais complexos de impactos ambientais. 

4.1.5. Sistema de Gerenciamento de Originação 

O sistema de gerenciamento de originação implantado na ALL é operado atualmente 

nos terminais de Alto Araguaia e Alto Taquari com o objetivo de minimizar os problemas de 

congestionamento verificados nas rodovias BR 364 e BR 163 de acesso aos terminais. Estes 

problemas deram origem a um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta entre a empresa e o 

o Ministério Público Federal que impôs a necessidade de se desenvolver um sistema de 

agendamento do descarregamento de caminhões nos terminais.  

 O sistema objetiva garantir maior sincronia entre o envio de caminhões lotados aos 

terminais e a capacidade de recepção e despacho da produção, de acordo com o cronograma 

das composições férreas. O processo inicia mediante a liberação pela ALL de senhas que dão 

direitos de descarregamento aos clientes da ALL (uma senha por caminhão), o agendamento 

da chegada dos caminhões é realizado através do cadastramento da nota fiscal no sistema 

online da ALL. Contudo, a utilização do sistema possuiu uma condição limitada de ação, pois 

há uma defasagem entre a programação da ALL e o encaminhamento de caminhões que estão 

em trânsito no momento do agendamento, ou seja, o deslocamento desde as diversas regiões 

de Mato Grosso que em média distam dois diasde trânsito até os terminais da ALL. 

 Em função desta condicionante, há uma taxa de aproximadamente cinco por cento de 

caminhões que chegam aos terminais sem a devida senha de agendamento que poderão 

alcançar o terminal sem condições de descarregamento no período devido. Adicionalmente, 

há imprevistos como acidentes rodoviários ou o trânsito pesado nos horários de pico ao longo 

da travessia urbana de Rondonópolis, entre outros que poderiam comprometer o fluxo regular 

de chegada dos caminhões.  

Estes fatores induziram à constituição de uma área para a realização da triagem dos 

caminhões aptos ao descarregamento antes da chegada ao terminal ferroviário. Sendo que, os 

caminhões que não têm as notas fiscais cadastradas nos sistemas deverão ser redirecionados 



 

para os terminais de Alto Araguaia e Alto Itiquira

antes do trevo do entroncamento 

A seguir, apresenta-

Figura 19: Esquema de Gerenciamento de Originação.
Fonte: ALL organizada pelos autores
 

A descrição do processo ocorre da seguinte forma:

• 1º Passo: Liberação de

de pátios), a área comercial da ALL libera senhas para cada cliente de acordo com o 

produto e terminal.

(independente de chegada ferroviária)

senhas disponíveis para agendamento no dia 20/03 em 

soja. Assim, poderão

referido dia (Figura 31, Anexo 2)

• 2º Passo: Clientes agendam chegada de caminhões

(Central de Atendimento ALL), cada cliente poderá acessar sua conta usando um 

e senha exclusivos

senhas disponíveis par

agendamento, basta inserir a nota fiscal do caminhão que irá realizar o 

transporte(Figura 32, Anexo 2)

4º PASSO:                                

Cliente agenda chegada de 
caminhões inserindo as 
NF’s no sistema da 

5º PASSO:

AGENDADO: Libera para 
descarga

NÃO AGENDADO: Clientes com 
centrais de troca de NF’s

Rondonópolis, aguardam status
fila enviado na primeira hora para 

liberar  para TRO ou TAG.

Alto Araguaia e Alto Itiquira. Para tanto, estáa área deve se localizar 

do entroncamento das BR 163 e BR 364. 

-se um esquema que sintetiza o gerenciamento de originação:

: Esquema de Gerenciamento de Originação. 
Fonte: ALL organizada pelos autores 

A descrição do processo ocorre da seguinte forma: 

Liberação de senhas para os clientes: Através do sistema 

de pátios), a área comercial da ALL libera senhas para cada cliente de acordo com o 

produto e terminal. A liberação será realizada com base no espaço disponível 

chegada ferroviária).Por exemplo,a empresa

senhas disponíveis para agendamento no dia 20/03 em Rondonópolis

soja. Assim, poderão chegar até no máximo 250 caminhões de soja da Bunge no 

(Figura 31, Anexo 2). 

Clientes agendam chegada de caminhões: Através do sistema 

(Central de Atendimento ALL), cada cliente poderá acessar sua conta usando um 

. Ao acessar o sistema, o cliente será informado do número de 

senhas disponíveis para realizar o agendamento dos seus caminhões.

agendamento, basta inserir a nota fiscal do caminhão que irá realizar o 

(Figura 32, Anexo 2). 

1º PASSO:

ALL libera senhas para 
chegada de caminhões por 

cliente.

2º  PASSO

O cliente envia os veículos para 
espera em seus pátios, para realizar 
a troca de NF’s, em Rondonópolis.

3º PASSO:    
O colaborador da ALL 

envia o relatório de status
atualizado da fila e 

estoque, juntamente com a 
previsão de carregamento.

4º PASSO:                                

agenda chegada de 
caminhões inserindo as 

no sistema da ALL.

Libera para 

Clientes com 
em 

status de 
fila enviado na primeira hora para 

liberar  para TRO ou TAG.
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a área deve se localizar 

se um esquema que sintetiza o gerenciamento de originação: 

 

Através do sistema SISPAT (sistema 

de pátios), a área comercial da ALL libera senhas para cada cliente de acordo com o 

realizada com base no espaço disponível 

a empresa Bunge, possui 250 

Rondonópolis para cargas de 

chegar até no máximo 250 caminhões de soja da Bunge no 

Através do sistema CAALL 

(Central de Atendimento ALL), cada cliente poderá acessar sua conta usando um login 

. Ao acessar o sistema, o cliente será informado do número de 

agendamento dos seus caminhões.Para realizar o 

agendamento, basta inserir a nota fiscal do caminhão que irá realizar o 

2º  PASSO:                 

O cliente envia os veículos para 
espera em seus pátios, para realizar 

, em Rondonópolis.

status

estoque, juntamente com a 
previsão de carregamento.
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• 3º Passo: Triagem de caminhões nas centrais de troca de NF’s: O colaborador da ALL 

enviará informações de status atualizados no primeiro horário, o que permitirá que o 

cliente tenha a visão de qual terminal poderá originar(Figura 33 e 34, Anexo 2). 

• 4º Passo: Triagem de caminhões: Agendado: Liberar caminhão para descarga. Não 

agendado: Será realizado triagem nos pontos de troca de NF’s de cada cliente(Figura 

34, Anexo 2). 

• 5º Passo: Destinação de caminhões excedentes à cota: Será realizada a triagem dos 

caminhões excedentes à cota pela PRF.Os principais benefícios desse sistema são: a) 

reduzido risco de fila na BR-364/163; b) redução de tempo de espera dos motoristas; 

c) melhora o giro das transportadoras. 

4.2. Brado Logística 

A Brado Logística foi constituída em abril de 2011, unindo o transporte de 

contêineres da América Latina Logística (ALL) e a cultura e gestão da Standard Logística.  

Essa empresa atua no transporte de contêineres no Brasil e Mercosul, com intermodalidade 

ferroviária, modal que integra armazenagem, distribuição, transporte ferroviário, marítimo e 

rodoviário. O transporte por contêineres é muito flexível, à medida quenão há produtos 

específicos, sendo que qualquer produto pode ser transportado. 

Esta flexibilidade permite a empresa atender um grande número de clientes de 

diferentes ramos de atividades. Até o presente momento, a empresa ainda não tem um produto 

específico para o frete de retorno, porém está habilitada para trabalhar com vários produtos. 

Há alguns estudos para transportar tubo, madeira e minério (manganês). 

4.2.1. Estrutura Instalada e Transporte 

Hoje,a Brado Logística transporta no terminal de Alto Taquari 1000 contêineres por 

mês. Cada container transporta de 25 a 30 mil toneladas de 04 a 06 dias por semana.O pátio 

de Alto Taquari tem 300 metros de linha de encoste e uma área de pátio de 1.640 metros. 

Enquanto o de Rondonópolis terá uma área de encoste de 6.000 metros e um pátio de 40.000 

metros.  



46 
 

Em Rondonópolis, inicialmente, a previsão para início da atividadesé de julho de 

2013, sendo que o carregamento abrangerá 2.000 contêineres, mas a capacidade instalada será 

para 6.000 contêineresque será ocupada gradualmente. Com isso, a empresa espera receber 

inicialmente 2.000 caminhões por mês.Esse número deverá ser atingido em aproximadamente 

dois a três anos. Desta forma, o potencial de crescimento é de se triplicar o volume 

transportado à medida que a área comercial obtiver novos clientes. 

No que diz respeito ao container refrigerado -reefer- ,no terminal de Alto Taquari a 

Brado transportatrezentos contêineresreefer/mês. A perspectiva que o volume transportado 

dobre para seiscentos por mês com a operação em Rondonópolis.Haverá uma estrutura de 

armazenagem para estocar algodão e outras commodities, de 3.200 m². 

O investimento a ser realizado pela empresa no terminal é e aproximadamente 30 

milhões de reais, sendo a maior parte em infraestrutura (R$ 5 milhões em máquinas e 

equipamentos e 25 milhões em obras de infraestrutura - terraplanagem e construção civil). 

Cabe registrar, que as empresas que executaram as obras de engenharia são de outros estados 

e municípios, a exceção da empresa de terraplanagem que é da cidade de Rondonópolis. 

A unidade da Brado no Terminal Intermodal Rodoferroviário de Rondonópolis, está 

sendo projetado para ser a mais moderna da Companhia, com habilitação para operar cargas 

gerais industrializadas por meio de armazéns especializados. Ainda, considerando a área 

disponível para a empresa no terminal, a planta instalada representa 35% da planta pretendida 

pela Brado. Assim, prevê-se uma ampliação da planta em 65% para os próximos anos.  

Na sua fase inicial o transporte será preponderantemente de soja e milho, em grãos e 

algodão. Para o algodão a empresa conta com estrutura preparada para receber algodão em 

fardo pronto para carregar nocontêiner (armazenagem). A área de atuação da empresa prevê 

atender além do Estado de Mato Grosso parte dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

4.2.2. Custos de Frete 

O custo do frete depende da negociação entre a empresa e seus clientes, desta forma, 

os valores cobrados não foram divulgados durante a pesquisa. Porém, pode-se verificar que o 

custo do contêiner ferroviário é aproximadamente 10 a 15% menor do que o 

transporterodoviário. Alguns serviços ofertados pela empresa como seguros, transbordo, 

reefer (carga refrigerada com manutenção da temperatura) podem elevar esse custo de 
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transporte.A BradoLogística é remunerada pelo contêiner abastecido,pelo seu frete e 

transbordo. 

A utilização do contêiner ampliou-se pelas tradings em virtude do aumento das 

importações brasileiras de produtos do mercado asiático, uma vez que o mesmo chega ao 

destino com frete pago (ida e volta).Assim, as tradings negociam o uso desses contêineres 

(com frete de volta pago) junto às empresas transportadoras e aproveitam para estufá-los com 

carga em Mato Grosso com grãos (soja, milho e algodão) para exportação ao mercado 

asiático.  

A negociação do uso desses contêineres é feita pelas tradings e considerando o custo 

do frete ferroviário a opção pelo uso de contêinerestorna-se uma alternativa viável 

economicamente. 

Outra vantagem é que o produto sai do país e pode ser transportado via contêiner até 

o destino final do produto, o que agrega valor aos clientes finais. Quando o produto é 

transportado a granel é necessária uma estrutura de armazenagem e recebimento deste produto 

nos portos elevando os custos e o aumento dos prazos de entrega. 

4.2.3. Quadro de funcionários 

A empresa entrará em operação com um quadro mínimo de 40 funcionários, mas a 

planta instalada atualmente demandará aproximadamente 150 funcionários. Sendo que os 

colaboradores da BradoLogística atuarão nas áreas de gestão (assistentes de logística, RH, 

auxiliar de produção, centro financeiro) e os demais serviços serão terceirizados como 

serviços de segurança e limpeza.Haverá serviço de transporte e fornecimento de refeições 

para os funcionários da empresa dentro da própria Brado, mas a operacionalização destes 

serviços será terceirizada. 

4.2.4. Aspectos Ambientais 

Em relação aos aspectos ambientais a empresa não gera impacto ao meio ambiente, 

sendo a operação do terminal ferroviário gerará resíduos sanitários e efluentes sanitários, que 

serão tratados no local. A empresa possui a Licença de Instalação e de Operação (LI e LO). 
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4.2.5. Área alfandegária 

A ALL terá uma área alfandegária para desembaraço da produção, definida como 

REDEX – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação, onde serão realizados 

os despachos aduaneiros para exportação de mercadorias e regularizado pela Receita Federal. 

De acordo com a legislação vigente, este estabelecimento não alfandegado pode ser 

autorizado a funcionar no próprio estabelecimento do exportador ou em local específico para 

o uso de diversos exportadores.Os serviços são executados por funcionários da Receita 

Federal do Brasil em caráter enventual ou permanente, de acordo com a necessidade do 

REDEX.Tal estrutura demanda de uma série de serviços complementares como 

monitoramento, segurança, cercas, fechamentos, controles de entrada e saída.  

O objetivo é a instalação no terminal de um Porto seco ou Estação Aduaneira Interior 

(EADI) que recebe as cargas ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou 

trabalhar como entreposto aduaneiro. Dessa forma, o porto seco armazena a mercadoria do 

importador ou exportador pelo período que este desejar, em regime de suspensão de impostos, 

podendo fazer a nacionalização fracionada.A delegação é efetivada mediante permissão de 

serviço público, após a realização de concorrência.  



5. PROJEÇÕES ECONÔMICO

DA FERRONORTE DO MUNICÍPIO DE ROND

5.1 Projeção da produção

A produção estimada de grãos (soja, milho e algodão) para 2020 é de 47,3 milhões 

de toneladas, 13,81% superior à safra 

resultado representa um incremento de 

das lavouras deve ser o principal responsável pelo significativo acréscimo na produção, e 

deverá manter uma taxa anual de 2%

 

Figura 20: Projeções de produção de grãos 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Atualmente, a produção de soja no Brasil é liderada pelos estados de Mato Grosso, 

com 29,2% da produção nacional; Paraná com, 18,4%; Rio Grande do Sul com 14,0%, e 

Goiás, 10,8%. Mas, a produção de soja está evoluindo também

Tocantins, Piauí e Bahia, que em 2012 responderam por 10,4% da produção Brasileira.
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Projeção da produção 

A produção estimada de grãos (soja, milho e algodão) para 2020 é de 47,3 milhões 

de toneladas, 13,81% superior à safra projetada para 2014, 41,5 milhões de toneladas. Esse 

resultado representa um incremento de 5,7 milhões de toneladas. O aumento da produti

das lavouras deve ser o principal responsável pelo significativo acréscimo na produção, e 

deverá manter uma taxa anual de 2% (Figura 24). 

: Projeções de produção de grãos – em R$ 1.000 
Fonte: Elaborado pelos autores  

a produção de soja no Brasil é liderada pelos estados de Mato Grosso, 

com 29,2% da produção nacional; Paraná com, 18,4%; Rio Grande do Sul com 14,0%, e 

Goiás, 10,8%. Mas, a produção de soja está evoluindo também para novas áreas no Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, que em 2012 responderam por 10,4% da produção Brasileira.
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A produção estimada de grãos (soja, milho e algodão) para 2020 é de 47,3 milhões 
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a produção de soja no Brasil é liderada pelos estados de Mato Grosso, 

com 29,2% da produção nacional; Paraná com, 18,4%; Rio Grande do Sul com 14,0%, e 

para novas áreas no Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, que em 2012 responderam por 10,4% da produção Brasileira. 
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As estimativas para soja indicam uma produção matogrossense de 28,9 milhões de 

toneladas em 2020. Isso indica um acréscimo de 3,6 milhões de toneladas à produção atual do 

estado, e, em valores relativos, 14,62%. Segundo o Ministério da Agricultura a taxa média de 

crescimento da produção de soja na próxima década será de 2,3% ao ano. As estimativas 

calculadas foram baseadas na projeção da safra 2013/2014. 

A produção nacional do milho é relativamente dispersa no país. Mas as maiores 

regiões produtoras são o Sul, com 37,2% da produção nacional e o Centro Oeste com 30,6%. 

No Sul a liderança é do Paraná, e no Centro Oeste, Mato Grosso. Estes são atualmente os 

principais produtores de milho do país.  

As projeções de produção de milho no estado de Mato Grosso indicam um aumento 

de aproximadamente 02 milhões de toneladas entre as safras de 2014 e 2020. Em 2020 a 

produção deverá situar-se em 17,6 milhões de toneladas.  A produção de milho está projetada 

para crescer 2,0% ao ano nos próximos 10 anos, segundo o Ministério da Agricultura. Essas 

estimativas foram calculadas a partir da projeção da safra de retração de 10% em relação à 

safra 2012/2013. 

Apesar de que o algodão no país venha tendo alguma expansão em outros estados 

brasileiros, atualmente a produção ocorre predominantemente em três estados, Mato Grosso, 

Bahia e Goiás. A liderança pertence ao estado de Mato Grosso que em 2011 produziu 46,9% 

do algodão, seguido pela Bahia com 31,8% e Goiás 8,2%. 

As projeções para o algodão indicam produção de 685 mil toneladas em 2014 e de 

760 mil toneladas em 2020. Essa expansão corresponde a uma taxa de crescimento de 1,075% 

ao ano segundo o Ministério da Agricultura. Essas estimativas foram baseadas na projeção da 

safra de 2012/2013.  

5.2 Escoamento da produção para o porto de Santos 

A projeção de produção de grãos (soja, milho e algodão) do estado de Mato Grosso 

para 2014 chega a 41,5 milhões de toneladas, onde a soja representa 60,77% da produção, o 

milho 37,58% e o algodão 1,65%. A estimativa para a produção de 2020 é de 47,3 milhões de 

toneladas. Isso indica um acréscimo de 5,7 milhões de toneladas na produção de grãos, e, em 

valores relativos, 13,81%. 
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Figura 21: Escoamento de grãos para o porto de Santos – em Ton. 1.000 
Fonte: Elaborado pelos autores  
 

As exportações para o porto de Santos correspondem a 62,68% da produção total de 

grãos do estado de Mato Grosso. As projeções de escoamento de grãos para o porto indicam 

13,7 milhões de toneladas em 2014 e de 15,6 milhões de toneladas em 2020. Isso indica um 

acréscimo de 1,9 milhões de toneladas grãos escoados para o porto, e, em valores relativos, 

13,8%. Esses valores foram calculados a partir dos coeficientes destinados pelas culturas para 

exportação para Santos (62,68%) em 2012: soja 51%, milho 56%, algodão 40%. 

A previsão do tráfego de caminhões médio no terminal foi realizada a partir da 

análise do volume de exportação realizada no ano de 2012, em termos mensais, destinado ao 

porto de Santos. A partir destes valores, considerou-se em média uma quantidade transportada 

de 37 toneladas por caminhão. O médio mensal de trânsito de caminhões projetado para o 

primeiro ano de operação do terminal é de 1.032 caminhões dia, contudo, em função da 

sazonalidade das safras agrícolas, verifica-se que o mínimo mensal encontra-se no mês de 

janeiro com 607 caminhões diários e o máximo mensal com 1.614 caminhões diários. Deste 

modo, o sistema de agendamento necessita ser operacionalizado com precisão, como forma de 

se minimizar os riscos de congestionamentos. Ressalte-se que a previsão estabelece como 

parâmetro, a sazonalidade verificada em 2012, sendo que este fator é influenciado por 

condicionantes climáticas e de mercado. A partir de 2014, o crescimento do fluxo de 

caminhões acompanhará o desempenho do volume transportado de 2,17% anuais. 
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Tabela 13: Projeção do trânsito de caminhões ao terminal ferroviário ALL 

2014 Volume Santos Média Mensal Média Diária 
Janeiro 673.289 18.197 607 
Fevereiro 690.079 18.651 622 
Março 1.451.283 39.224 1.307 
Abril 992.834 26.833 894 
Maio 1.791.433 48.417 1.614 
Junho 1.051.879 28.429 948 
Julho 1.262.871 34.132 1.138 
Agosto 1.139.947 30.809 1.027 
Setembro 1.034.129 27.949 932 
Outubro 1.322.428 35.741 1.191 
Novembro 1.287.906 34.808 1.160 
Dezembro 1.042.116 28.165 939 
Média 1.145.016 30.946 1.032 
Fonte: Elaborado pelos autores 

5.3 Projeção de Receitas 

5.3.1. Cenário Otimista 

As projeções das receitas consideram que 100% da produção destinada ao porto de 

Santos sejam embarcadas no terminal de Rondonópolis,indicaum valor de R$ 3,2 bilhões em 

2020, esse valor corresponde a um aumento de 22,38%, em relação ao valor projetado para 

2014, que foi de R$ 2,6 bilhões. 

A produção de grãos foi estimada para 2014 em 13,7 milhões de toneladas, onde o 

custo do frete para o transporte dos grãos projetado para 2014 foi de R$ 2,6 bilhões, onde o 

frete com grãos representa 93,82% da receita total prevista, o transbordo de grãos 1,56%, o 

frete com contêineres 4,23% e o transbordo dos contêineres 0,39%.  

O valor do frete ferroviário é em média 12,5% menor que o rodoviário situando-se 

em R$ 180,00 a tonelada com destino a Santos. O serviço com o transbordo de grãos é de R$ 

3,00 a tonelada, já o frete com os contêineres é em média 20% inferior ao rodoviário, sendo 

que o valor do transporte do contêiner cheio para Santos foi estimado em R$ 4.650,00. A 

projeção prevê um crescimento anual de 2000 a 6000 contêineres por mês lotados com 25 

toneladas de grãos. O custo com o transbordo dos grãos é de R$ 17,00 por tonelada. As 

informações utilizadas nas projeções de faturamento foram obtidas através de contatos com 
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tradings da região que operam com a ALL e utilizam serviços de transporte de grãos e 

contêineres. 

 

Figura 22: Total das Receitas Projetadas – em R$ 1.000 
Fonte: Elaborado pelos autores  

5.3.2. Cenário de Tendência Central 

As projeções das receitas consideram que 60% da produção destinada ao porto de 

Santos sejam embarcadas no terminal de Rondonópolis indicam um valor de R$ 2,082 bilhões 

em 2020, esse valor corresponde a um aumento de 27,68%, em relação ao valor projetado 

para 2014, que foi de R$ 1,630 bilhões. 

A produção embarcada de grãos foi estimada para 2014 em 8,244 milhões de 

toneladas, onde o custo do frete para o transporte dos grãos projetado para 2014 foi de R$ 

1,483 bilhões, sendo que o frete com grãos representa 91,0% da receita total prevista, o 

transbordo de grãos 1,52%, o frete com contêineres6,84% e o transbordo dos contêineres 

0,62%.  

O valor do frete ferroviário é em média 12,5% menor que o rodoviário situando-se 

em R$ 180,00 a tonelada com destino a Santos. O serviço com o transbordo de grãos é de R$ 

3,00 a tonelada, já o frete com os contêineres é em média 20% inferior ao rodoviário, sendo 

que o valor do transporte do contêiner cheio para Santos foi estimado em R$ 4.650,00. A 

projeção prevê um crescimento anual de 2000 a 6000 contêineres por mês lotados com 25 

toneladas de grãos. O custo com o transbordo dos grãos é de R$ 17,00 por tonelada. As 

informações utilizadas nas projeções de faturamento foram obtidas através de contatos com 
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tradings da região que operam com a ALL e utilizam serviços de transporte de grãos e 

contêineres. 

Figura 23: Total das Receitas Projetadas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

5.4 Projeção de Geração de Valor Adicionado do T

5.4.1. Cenário Otimista 

As projeções do valor adicionado da ALL indicam um aumento de aproximadamente 

R$ 301,0 milhões entre os anos de 2014 e 2020. Em 2020 o valor adicionado deverá situar

em R$ 1,6 bilhão. Essa estimativa indica um crescimento médio de 3,4% ao 

adicionado da ALL foi calculado a partir da participação do valor adicionado líquido da ALL 

Malha Norte sobre as receitas no relatório anual de 2012

percentual é proveniente do demonstrativo de valor adicionado das demonstrações contábeis 

da ALL Malha Norte referentes ao 
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Projeção de Geração de Valor Adicionado do Terminal Intermodal da Ferronorte

 

As projeções do valor adicionado da ALL indicam um aumento de aproximadamente 

R$ 301,0 milhões entre os anos de 2014 e 2020. Em 2020 o valor adicionado deverá situar

em R$ 1,6 bilhão. Essa estimativa indica um crescimento médio de 3,4% ao 

alculado a partir da participação do valor adicionado líquido da ALL 

Malha Norte sobre as receitas no relatório anual de 201212que representam 51,0

percentual é proveniente do demonstrativo de valor adicionado das demonstrações contábeis 

da ALL Malha Norte referentes ao ano de 2012. 
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em R$ 1,6 bilhão. Essa estimativa indica um crescimento médio de 3,4% ao ano. O valor 

alculado a partir da participação do valor adicionado líquido da ALL 
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Figura 24: Projeções de Geração de Valor Adicionado – em R$ 1.000 
Fonte: Elaborado pelos autores  
 

O valor adicionado fiscal do município de Rondonópolis estimado para o ano de 

2020 chega a R$ 5,2 bilhões, isso indica um aumento de 6,1% em relação a 2014, que foi 

projetado em R$ 4,9 bilhões. O valor adicionado fiscal calculado a partir do VAF do ano de 

2012 de R$ 3,6 bilhões foi acrescido das projeções do terminal intermodal do município de 

Rondonópolis. 

A estimativa de participação do intermodal do município de Rondonópolis no valor 

adicionado da ALL para o ano de 2020 é de 31,4%, o que representa um aumento de mais de 

15% em relação à projeção de 2014. O percentual médio da participação do terminal de 

Rondonópolis no valor adicionado ALL é de 29,6% ao ano.  

Destaque-se que a projeção não considera a evolução do VAF do município 

proveniente de outros fatores, mantendo-se constante o valor verificado em 2012, 

acrescentando-se apenas os efeitos da operação do terminal. Ressalte-se que se considerou 

que o terminal de Rondonópolis será o destino de recepção de todo o escoamento da produção 

transportado no trecho da malha norte da ALL.  

Ainda, deve ser considerado que se prevê o crescimento do índice de participação do 

município na cota-parte do ICMS, porém esse incremento dependerá do crescimento 

econômico do Estado de Mato Grosso. 
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5.4.2. Cenário de Tendência Central

Nesta previsão a proporção destinada a Rondonópolis represente um cenário mais 

restritivo de 60% do total transportado, sendo que 40% 

Araguaia e Alto Taquari, os valores do VAF.

As projeções dovalor adicionado da ALL indicam um aumento de R$ 

entre os anos de 2014 e 2020. Em 2020 o valor adicionado deverá situar

bilhão. Essa estimativa indica um crescimento médio de 

ALL foi calculado a partir da participação do valor adicionado líquido da ALL Malha Norte 

sobre as receitas no relatório anual de 2012 

proveniente do demonstrativo de valor adicionado das demonstrações contábeis da ALL 

Malha Norte referentes ao ano de 

Figura 25: Projeções de Geração de Valor Adicionado 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

O valor adicionado fiscal do município de Rondonópolis estimado para o ano de 
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Rondonópolis. 
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Cenário de Tendência Central 

Nesta previsão a proporção destinada a Rondonópolis represente um cenário mais 

restritivo de 60% do total transportado, sendo que 40% seriam distribuídos entre Alto 

Araguaia e Alto Taquari, os valores do VAF. 

ovalor adicionado da ALL indicam um aumento de R$ 

entre os anos de 2014 e 2020. Em 2020 o valor adicionado deverá situar

tiva indica um crescimento médio de 4,2% ao ano. O valor adicionado da 

alculado a partir da participação do valor adicionado líquido da ALL Malha Norte 

sobre as receitas no relatório anual de 2012 que representam 51,07%. O percentual é 

do demonstrativo de valor adicionado das demonstrações contábeis da ALL 

ao ano de 2012. 

: Projeções de Geração de Valor Adicionado – em R$ 1.000
Fonte: Elaborado pelos autores  
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Destaque-se que a projeção não considera a evolução do VAF do município 

proveniente de outros fatores, mantendo-se constante o valor verificado em 2012, 

acrescentando-se apenas os efeitos da operação do terminal. 

5.5 Projeção da Folha Líquida de Salários 

 A partir dos dados referentes ao quantitativo de empregos gerados por função buscou-

se identificar o valor médios das remunerações no mercado de Mato Grosso. Utilizaram-se as 

informações obtidas através de pesquisa no sítio de pesquisa salarial (http://salariobr.com.br/), 

pois a ALL não disponibilizou essas informações consideradas confidenciais.  

 Em termos totais, o terminal empregará 338 colaboradores, sendo30funcionários 

diretamente vinculados à ALL,214 colaboradores da empresa Kibarato Serviços, encarregada 

do fluxo operacional de atividades do terminal, 59 colaboradores daInspectorate, encarregada 

da classificação de produtos e controle de qualidade e a Gersepa Segurança Patrimonial, com 

35 colaboradores.  

 O cálculo da remuneração líquida considera os critérios correntes de desconto do INSS 

e do IRPF, de acordo com as tabelas de incidência para cada nível de remuneração (Tabelas 

14 e 15). O valor total líquido da folha salarial será de R$ 470.871,30 mensais o equivalente a 

R$ 6.121.326,90 anuais. Estes valores impactarão diretamente ao comércio local do município 

sob a forma do consumo familiar dos empregados no terminal ferroviário. 

 
Tabela 14: Contribuição Previdenciária 

Salário, em R$ Desconto, em % 
Até R$ 1.247,70 08 

De R$ 1.247,71 a R$ 2.079,50 09 
De R$ 4 2.079,51 a R$ 4.159,00 11 

Fonte: INSS, elaborado pelos autores. 

 
Tabela 15: Imposto de Renda Pessoa Física 

Salário* Alíquota, em % Parcela a Deduzir 
Até 1.710,78 0 0 
De 1.710,79 até 2.563,91 7,5 128,31 
De 2.563,92 até 3.418,59 15 320,60 
De 3.418,60 até 4.271,59 22,5 577,00 
Acima de 4.271,59 27,5 790,58 
Fonte: Receita Federal, elaborado pelos autores. 
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Tabela 16: Projeção da Folha Salarial Líquida 

Empresa

Setor de Atuação

Ramo

Cargo Total R$(*) INSS IRPF Folha Líquida

Gerente 1 8.710,35 8.252,46           5.409,86           5.409,86              

Coordenador 1 7.843,73 7.385,84           4.781,56           4.781,56              

Técnico de Segurança do Trabalho 1 3.563,30 3.171,34           2.814,80           2.814,80              

Analista de Produção 2 4.634,42 4.176,53           2.789,64           5.579,27              

Analista Fiscal e Controle de Estoque 1 4.634,42 4.176,53           2.789,64           2.789,64              

Analista de Gente e Gestão 1 4.634,42 4.176,53           2.789,64           2.789,64              

Analista de Manutenção Mecânica 1 4.634,42 4.176,53           2.789,64           2.789,64              

Analista de Manutenção Elétrica 1 4.634,42 4.176,53           2.789,64           2.789,64              

Técnicos Administrativos 3 2.205,47 2.006,98           1.737,77           5.213,30              

Supervisor de Operação 9 5.325,00 4.867,11           3.324,84           29.923,52            

Técnico de Operações 9 2.205,47 2.006,98           2.006,98           18.062,80            

Total de Colaboradores 30 82.943,66            

Empresa

Setor de Atuação

Ramo

Cargo Total R$ (*) INSS IRPF Folha Líquida

Gerente 1 8.710,35 8.252,46           5.409,86           5.409,86              

Coordenador 1 7.843,73 7.385,84           4.781,56           4.781,56              

Técnico de Segurança do Trabalho 1 2.205,47 1.962,87           1.696,97           1.696,97              

Supervisor 3 5.325,00 4.867,11           2.955,48           8.866,45              

Controler 1 5.325,00 4.867,11           2.955,48           2.955,48              

Operador de CLP 3 4.634,42 4.176,53           2.789,64           8.368,91              

Balanceiro nível III 15 1.681,20 1.529,89           -                   -                       

Operador de tombador e moega 39 2.205,47 1.962,87           1.696,97           66.181,69            

Auxiliar de tombador e moega 54 1.248,20 1.148,34           -                   -                       

Operador de PC 6 2.205,47 1.962,87           1.696,97           10.181,80            

Supervisor de lacração 3 5.325,00 4.867,11           2.955,48           8.866,45              

Auxiliar de limpeza 12 1.248,20 1.148,34           -                   -                       

Operadores de lacração 75 2.205,47 1.962,87           1.696,97           127.272,48          

Total de Colaboradores 214 244.581,66          

Empresa

Setor de Atuação

Ramo

Cargo Total R$ (*) INSS IRPF Folha Líquida

Coordenador 1                                               7.843,73 7.385,84           4.781,56           4.781,56              

Supervisor 1                                               5.325,00 4.867,11           2.955,48           2.955,48              

Técnico Agrícola 1                                               2.117,95 1.884,98           1.624,92           1.624,92              

Inspetor Líder 4                                               2.205,47 1.962,87           1.696,97           6.787,87              

Assistente de Classificação 21                                             2.205,47 1.962,87           1.696,97           35.636,29            

Auxiliar de Inspeção 31                                             1.248,20 1.135,86           1.135,86           35.211,72            

Total de Colaboradores 59                            86.997,85            

Empresa

Setor de Atuação

Ramo

Cargo Total R$ (*) INSS IRPF Folha Líquida

Coordenador 1 7.843,73 7.385,84 4.781,56 4.781,56

Supervisor 2 5.325,00 4.867,11 2.955,48 5.910,97

Segurança 4 2.107,16 1.875,37 1.616,03 6.464,13

Fiscal 1 2.205,47 1.962,87 1.696,97 1.696,97

Portaria 6 2.107,16 1.875,37 1.616,03 9.696,20

Auxiliar de pátio 11 1.248,69 1.136,31 1.136,31 12.499,39

Balanceiros 10 1.681,20 1.529,89 1.529,89 15.298,92

Total de Colaboradores 35 56.348,13

Prestação de Serviços Logístico

ALL

Gestão logística

Transbordo Rodoferroviário

Kibarato Serviços

Prestação de Serviços de Segurança

Classificação de produtos

Controle do Padrão de qualidade de produtos

Inspectorate do Brasil

Segurança Patrimonial

Gersepa

 
Fonte: Salariobr, elaborado pelos autores. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório de pesquisa apresenta algumas considerações sobre o 

levantamento de dados secundários da economia rondonopolitana e dados da pesquisa de 

campo realizados para levantamento de informações referentes à implantação do terminal 

intermodal de transportes no município. Assim, apresenta-se algumas considerações sobre os 

dados pesquisados.  

A economia de Rondonópolis apresentou nos anos 2000 desempenho favorável com 

crescimento econômico significativo de 9,2% a.a, superior ao estadual, o que permitiu o 

incremento de sua participação relativa no produto estadual (8,55%). Este crescimento se deu 

em virtude do crescimento industrial que acarretou efeitos positivos para o setor de serviços; 

A produção primária no município não é relevante, contudo, Rondonópolis situa-se em 

uma microrregião com produção agrícola representativa nas culturas do algodão, soja e milho. 

Considerando-se a microrregião de Primavera do Leste, o entorno geográfico possui produção 

agropecuária relevante, apesar de apresentar participação relativa declinante, em relação às 

demais regiões do estado de Mato Grosso. Tal característica somada à posição logística 

privilegiada do município tenderá a permanecer nos próximos anos sendo fator favorável a 

atração de investimentos. 

O crescimento nominal do VAF do município, na ordem de 184,3%, demonstra que 

está havendo um incremento do nível de atividade econômica, acompanhada de uma maior 

arrecadação fiscal, que amplia a capacidade de ação do setor público. Porém, conforme está 

estabelecida a forma de cálculo do índice o resultado entre o aumento da demanda por 

serviços públicos e a elevação do índice de participação do município apresenta uma 

defasagem tempo significativa.  

O terminal ferroviário da ALL de Rondonópolis terá capacidade de escoar 15 (quinze) 

milhões de toneladas anuais. Contudo, verifica-se que a infraestrutura rodoviária deficiente 

(pista simples no trecho da BR 163 entre o município e o terminal da ALL) e a passagem 

urbana no município de Rondonópolis impactarão de forma restritiva ao uso do terminal 

nestes patamares de escoamento. A pesquisa considerou como cenário de tendência central de 
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que 60% do volume de escoamento será realizado pelo terminal de Rondonópolis, sendo o 

restante direcionado aos terminais de Alto Araguaia e Alto Taquari; 

O faturamento estimado pelo terminal no cenário de tendência central é R$ 1,6 bilhão 

no primeiro ano de operação e de R$ 2,08 bilhões em 2020.  A geração de valor adicionado 

pelo terminal no cenário de tendência central é da ordem de R$ 832 milhões no primeiro ano 

de operação, devendo alcançar 1,063 bilhão em 2020. O impacto sobre o valor adicionado 

fiscal do município dependerá da política tributária da ALL, no sentido da emissão do 

faturamento das cargas com destino ao porto de Santo a partir do município de Rondonópolis. 

As projeções indicam que tudo mais constante, o terminal da ALL terá uma participação 

média entre 2014 a 2020 de 21% sobre o VAF municipal; 

A geração de empregos pelo terminal será de 338 colaboradores, sendo 30 

funcionários diretamente vinculados à ALL, 214 colaboradores da empresa Kibarato Serviços, 

encarregada do fluxo operacional de atividades do terminal, 59 colaboradores da Inspectorate, 

encarregada da classificação de produtos e controle de qualidade e a Gersepa Segurança 

Patrimonial, com 35 colaboradores. Este quadro de funcionários agregará ao comércio local 

uma folha salarial líquida de R$ 470.871,30 mensais o equivalente a R$ 6.121.326,90 anuais. 

Assim, neste primeiro momento, percebe-se que haverá um impacto significativo em 

termos de incremento de receita pública e da circulação de renda dos trabalhadores 

diretamente alocados no terminal. Porém, o aprofundamento do estudo se faz necessário para 

verificação dos impactos indiretos. 

Os pesquisadores verificaram a necessidade de se ampliar a articulação entre a 

sociedade rondonopolitana, através do poder público municipal e dos agentes da sociedade 

civil, com vistas ao planejamento de ações voltadas aos investimentos no terminal ferroviário. 

O sucesso no processo de atração de novos investimentos e de maximizar os efeitos dos 

investimentos já anunciados dependerá da aproximação do setor público com o setor privado. 

Neste sentido, o grupo de pesquisadores considera que seria benéfico à constituição de um 

grupo de trabalho permanente com representantes do setor público, da sociedade civil e das 

empresas que compõem o condomínio do terminal ferroviário, com o objetivo da discussão e 

troca de informações que possibilite a ampliação das sinergias entre os atores sociais 

envolvidos. 
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ANEXO 1 – SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ORIGINAÇAO 
 

 

Figura 26: Estacionamento Interno de caminhões 
Fonte: Imagens feitas pelos autores 
 

 

Figura 27: Área de Classificação do Terminal 
Fonte: Imagens feitas pelos autores



 

 

Figura 28: Estrutura de armazenagem, com capacidade de 60 mil toneladas 
Fonte: Imagens feitas pelos autores 
 

 

Figura 29: Elevadores de transporte dos produtos armazenados 
Fonte: Imagens feitas pelos autores



 
 

 

Figura 30: Estrutura das Tulhas de Carregamento dos vagões. 
Fonte: Imagens feitas pelos autores 
 
 



ANEXO 2–SISTEMA DE GERENCIAM
 

Figura 31: Planilha Referente ao Cadastro de Planejamento de Originação
Fonte: ALL organizada pelos autores
 

Figura 32: Central de Atendimento ALL.
Fonte: ALL organizada pelos autores

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ORIGINAÇAO 

: Planilha Referente ao Cadastro de Planejamento de Originação
Fonte: ALL organizada pelos autores 

: Central de Atendimento ALL. 
Fonte: ALL organizada pelos autores 

 

 
: Planilha Referente ao Cadastro de Planejamento de Originação 

 



 

Figura 33: Sistema de Pátios Rede Ferroviária.
Fonte: ALL organizada pelos autores
 

: Sistema de Pátios Rede Ferroviária. 
Fonte: ALL organizada pelos autores 

 



Figura 34: Conferência da NF na entrada do terminal
Fonte: ALL organizada pelos autores 

 

: Conferência da NF na entrada do terminal 

 



Figura 35: Fluxograma da operação de triagem
Fonte: ALL organizada pelos autores
 

: Fluxograma da operação de triagem 
Fonte: ALL organizada pelos autores 

 


