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Aprova  o  Relatório  Final  da  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  dos  Frigoríficos  e
dispõe  sobre  os  encaminhamentos  de  cópia
integral dos autos às autoridades competentes.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Ato nº 005/2016, publicado no D.O.E. de 07.03.2016, e
ainda, o Ato nº 033/16 de 17/08/2016, publicado no D.O.E. de 01.09.2016, que prorrogou o prazo da referida
CPI por mais 180 dias, instituída para investigar e apurar possível formação de cartel dos frigoríficos do
Estado de Mato Grosso, bem como, o atendimento das obrigações impostas nos Termos de Compromisso
por eles firmados com o Poder Público para a concessão de financiamentos e incentivos fiscais, na forma da
legislação, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 26, inciso XXVIII da Constituição Estadual e art.
393 do Regimento Interno desta Casa de Leis, resolve:

 

Art. 1º - Aprovar o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Frigoríficos.

 

Art. 2º - Propor a reabertura das indústrias frigoríficas: Mato Grosso Bovinos, no município de Mirassol
D’Oeste/MT; Frigorífico Juruena, no Município de Juruena/MT; Brasfri, no Município de Nova Monte
Verde/MT; JBS S/A, nos Municípios de Vila Rica/MT e Brasnorte/MT; Marfrig Global Foods S. A, no
Município de Nova Xavantina/MT, bem como encaminhar aos atuais proprietário/representantes das
respectivas indústrias frigoríficas os estudos referentes a população bovina, capacidade de abate aprovada/
mês, média de abate 03 (três) últimos anos\mês e capacidade de fornecimento de bovinos da região\mês,
demonstrando a viabilidade das referidas indústrias/plantas;

 

Art. 3º - Propor ao Governo do Estado de Mato Grosso, através do Instituto de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso-INDEA/MT, que:

 



I - Realize durante a etapa de vacinação contra febre aftosa de maio de 2017, uma atualização do
cadastramento de propriedades rurais, quanto à declaração de rebanho bovino por faixa etária e sexo. Para
que exista espontaneidade e fidedignidade, sugere um estudo de viabilidade e legalidade da isenção de
multa e ou punições administrativas àqueles produtores que regularizarem suas declarações ao INDEA/MT;

 

II – A adequação do quadro de Médicos Veterinários do INDEA/MT, para realização da inspeção ante e pos
mortem nos frigoríficos de abate de bovinos sob inspeção estadual, para que solicite a adesão ao Sisbi POA,
e proporcione aos frigoríficos de abate de bovinos sob inspeção estadual a competitividade de comercializar
seus produtos em todo o território nacional.

 

Art. 4º - Propor que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através de uma Comissão ou da
Frente Parlamentar da Agropecuária de Mato Grosso, atualize esse estudo rotineiramente, para que o
mesmo sirva de subsídio para a instalação de frigoríficos de abate de bovinos, bem como que seja
encaminhado às Secretarias de Estado SEDEC/MT, a SEAF/MT, ao SEBRAE/MT, à Federação das
Indústrias do Estado de Mato Grosso, a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso e ao Sindicato
das Indústrias Frigoríficas do Estado de Mato Grosso;

 

Art. 5º - Propor que o Governo do Estado de Mato Grosso:

 

I - Fomente a criação de Consórcios de serviço de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
entre municípios que possuem uma maior dificuldade de instalação dos seus serviços de inspeção de
produtos de origem animal, a fim de possibilitar a adesão desses consórcios ao Sisbi POA e dar aos
frigoríficos de abate de bovinos sob inspeção municipal a mesma possibilidade de comercialização de seus
produtos em todo o território nacional;

 

II - Promova um estudo para viabilizar a melhor política fiscal relacionada com os animais que saem para
abate em outros estados da federação;

 

III - Faça uma maior integração entre SEDEC e SEFAZ para o aprimoramento e regulamentação do
processo de controle dos incentivos onde se entende existir 04 (quatro) processos quais sejam: Controle de
Concessão dos Benefícios a ser realizado pela SEDEC, Controle e Fiscalização dos Créditos Fiscais a ser
realizado pela SEFAZ, acompanhamento do andamento dos projetos a ser atendido pela SEDEC e avaliação
a ser realizada pelo CEDEM;

 

IV – Proceda a análise e dê providências ao estudo realizado nessa CPI.

 

Art. 6º - Oficiar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento – MAPA e ao Governo do estado de
Mato Grosso para que, considerando decisão judicial que determinou que os acordos/convênios com
disponibilidade de médicos veterinários contratados não poderão ser renovados, bem como que diversas
plantas de abate ficarão desprovidas de médicos veterinário oficiais, adotem as providências necessárias
que a situação requer, sob pena de 14 (quatorze) plantas frigoríficas serem fechadas a partir de 01/10/2017,
por falta de pessoal para realizar a inspeção dos produtos de origem animal;



 

Art. 7º - Propor que o Governo do estado de Mato Grosso, através do INDEA/MT e SEFAZ/MT, que utilize
uma única unidade de medida para emissão dos documentos Guia de Trânsito Animal e Nota Fiscal;

 

Art. 8º - Propor que o Governo do estado de Mato Grosso, através da SEFAZ/MT:

 

I - Proceda conforme disposição legal com a fiscalização de todos os débitos tributários, os quais se
encontram em período de homologação e não estão inseridos no objeto de investigação no Inquérito Civil do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (SIMP n. 0000141-003/2014) e por consequência da Ação Civil
Pública em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá/MT (Autos n.
0032807-79.2014.8.11.0041 – Código: 903930);

 

II – Proceda uma política tributária clara e de incentivos fiscais igualitária, incentivando a livre concorrência e
dando condições para que as empresas em operação se mantenham no mercado.

 

Art. 9º - Encaminhar o Relatório Final da CPI dos Frigoríficos para a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal
desta Casa de Leis para entendimento e análise dos dados obtidos;

 

Art. 10 - Encaminhar ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para abertura de
procedimento administrativo com o objetivo de averiguar/investigar os malefícios da concentração de
mercado apurada pela CPI dos Frigoríficos e promover os atos administrativos necessários para resguardar
a livre concorrência no Brasil;

 

Art.11 - Encaminhar cópia do relatório final a Promotoria de Justiça de Brasnorte-MT, para que tome
conhecimento da existência de plantel suficiente para reabertura da planta frigorifica na região , bem como, o
impacto social negativo da manutenção de uma planta com tamanha capacidade fechada.

 

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Dezembro de 2016

 

Cpi dos Frigoríficos



JUSTIFICATIVA

Ante todo o exposto no relatório conclui-se no sentido de que existe um domínio de mercado por parte do
Grupo JBS S/A dentro do Estado de Mato Grosso.

Insta salientar que para chegar a esta conclusão foram realizados estudos correlacionadas a população
bovina existente de todos os municípios dentro do Estado, a identificação de todos os municípios que possui
indústria frigorifica, a identificação de todas as indústrias frigoríficas do Estado de Mato Grosso, a quantidade
de abate declarada de todas as indústrias frigorificas, a quantidade real de abate de todas as indústrias
frigorificas, todas as análises foram feitas nas indústrias relacionadas ao SIF, ao SISE e ao SIM, bem como o
Estado foi fragmentado em 05 (cinco) regiões para ser realizado as oitivas necessárias, e em 10 (dez)
regiões para ser feito o estudo que foi colocado no corpo do texto.

Contudo, antes de aprofundar na constatação de domínio de mercado verifica-se a necessidade de destacar
a linha de raciocínio utilizada para chegar a essa conclusão. Durante a investigação realizada por esta CPI
chegou-se ao entendimento de que haveria 3 linhas de pesquisas nas quais poderia ser direcionado o
andamento das pesquisas. Essas linhas de pesquisas foram divididas quanto a quantidade de industrias
pertencentes ao Grupo JBS S/A, quanto a quantidade de abate do Grupo JBS S/A, e quanto a Superioridade
Concorrencial do Grupo JBS S/A.

No que se refere a quantidade de indústrias pertencentes ao Grupo podemos observar, do que já fora
relatado que o mesmo já passou a ter o comando de cerca de 56% das industrias existentes dentre as SIF
no Estado de Mato Grosso. 

Já no que tange a quantidade de abate, observou-se os ocorridos entre os anos de 2006 a 2015, onde o
Grupo obteve um crescimento exponencial nos anos de 2011 a 2015, uma vez que foram os anos de maior
aquisição e arrendamento que a JBS S/A fez dentro do Estado.

No que se refere a Superioridade Concorrencial pode ser observado pelo gráfico que será exposto abaixo,
de onde pode ser notado a quantidade de abate do Grupo JBS S/A quando relacionado aos dois outros
maiores Grupos dentro do Estado, a saber Marfrig e Vale Grande, o que verifica ser consubstancialmente
maior.

Outro fator relevante para identificar a Superioridade Concorrencial é o fato de a JBS S/A arrendar várias
industrias frigorificas, muitas vezes localizadas em cidades onde o Grupo já possuía uma indústria em
funcionamento. Estas industrias arrendadas na sua grande maioria eram paralisadas, ou acabavam
paralisando suas atividades, isso sem que tivesse uma justa causa como o CADE disciplina na Lei nº
12.529/2011, no artigo 36, inciso XVII.

Sabe-se    que as justificativas para fechamento de algumas plantas frigoríficas foram em relação a
inviabilidade da planta, ou seja, falta de matéria prima, quanto a inviabilidade financeira, outras foram por
Liquidação Judicial, teve uma planta que foi alegado problemas ambientais, outra alegou-se problemas com
a estrada e outra por conta da desossa, todas essas plantas fechadas e as suas alegações já foram
expostas no tópico relacionado ao tema.

Dentro dos tópicos do relatório existe um que aduz de forma detalhada de como a JBS S/A dominou o
mercado dos frigoríficos dentro do Estado, contudo vale lembrar aqui todas as indústrias que a JBS S/A
adquiriu ou até mesmo chegou a arrendar.

Pelos dados do MAPA, atualmente a JBS S/A figura como titular de 18 (dezembro) indústrias frigoríficas no
Estado de Mato Grosso, sendo 11 (onze) plantas frigoríficas em funcionamento e 7 (sete) indústrias
frigoríficas com atividades de abate de bovinos paralisadas.

A JBS S/A é titular das seguintes indústrias em funcionamento: SIF 42 (Barra do Garças), SIF 51 (Pontes e
Lacerda), SIF 200 (Juara), SIF 2019 (Pedra Preta), SIF 2942 (Juína), SIF 2979 (Araputanga), SIF 3000
(Diamantino), SIF 3470 (Confresa), SIF 4121 (Água Boa), SIF 4268 (Colíder) e SIF 4302 (Alta Floresta). Por
sua vez, a JBS S/A é titular das seguintes indústrias de abate de bovinos paralisadas: SIF 826 (Cuiabá), SIF



2011 (Juruena), SIF 2601 (Colíder), SIF 2837 (Cáceres), SIF 3031 (São José dos Quatro Marcos), SIF 4323
(Matupá) e SIF 4393 (Vila Rica).

Analisando o vínculo com as indústrias frigoríficas paralisadas, verifica-se que a JBS S/A tornou-se titular da
indústria SIF 2837 (Cáceres) em 2003, operada até então pelo Frigorífico Sol Nascente, bem como tornou-se
titular das indústrias SIF 826 (Cuiabá), SIF 3031 (São José dos Quatro Marcos), e SIF 2601 (Colíder) em
2009 e SIF 4393 (Vila Rica) em 2012, todas anteriormente operadas pela Quatro Marcos Ltda. no estado.

Em verdade, todas estas indústrias frigoríficas operadas pela Quatro Marcos Ltda. passaram para a empresa
JBS S/A, que adquiriu 6 (seis) indústrias frigoríficas, mas manteve atualmente o abate de bovinos apenas
naquelas localizadas em Alta Floresta (SIF  4302) e Juara (SIF 200), deixando as demais (Cuiabá, Colíder,
São José dos Quatro Marcos e Vila Rica) paralisadas.

De seu turno, a JBS S/A passou a ser titular da indústria SIF 2011 (Juruena) a partir de contrato de locação
celebrado em 01/08/2010, figurando como locador a empresa Frigorífico Juruena Ltda., o qual teve vigência
até 31/12/2015, quando ocorreu o distrato. A indústria frigorífica SIF 4323 (Matupá) foi adquirida pela JBS
S/A em 28/01/2011 da empresa Verona Participações Societárias Ltda.

Chama a atenção o fato de além destas 7 (sete) indústrias paralisadas informadas no MAPA, durante a
investigação realizada pela CPI, foram encontradas 7 (sete) outras indústrias que foram arrendadas ou
incorporadas pela JBS S/A no período de investigação (2006/2015) e que não foram operadas, razão pela
qual não houve atualização no MAPA. Segue abaixo a lista das indústrias frigoríficas:

Frigozan Frigorífico Ltda., sem SIF, localizada em Matupá – contrato de locação firmado entre a locadora●

Frigozan Frigorífico Ltda., representada pela empresa Verona Participações Societárias Ltda. e Sebastião
Morais da Silva, e a locatária JBS S/A, em 01/02/2012, cujo distrato ocorreu em 31/08/2016.
Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., SIF 2727, localizada em Juara – contrato de locação●

firmado em 01/08/2010 com a locatária empresa JBS S/A, cujo distrato ocorreu em 01/08/2015, no qual a
empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda. foi representada por Sebastião Morais da Silva.
Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., SIF 585, localizada em Várzea Grande – contrato de●

locação firmado em 01/08/2010 com a locatária empresa JBS S/A, cujo distrato ocorreu em 31/12/2015, no
qual a empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda. foi representada por Sebastião Morais da
Silva.
Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., SIF 1877, localizada em Tangará da Serra – o depoente●

Luiz Antônio de Freitas Martins afirmou em oitiva realizada por esta CPI que a indústria de Tangará da
Serra também foi arrendada e que todos os arrendamentos foram celebrados com a JBS S/A.
Arantes Alimentos Ltda., SIF 3495, localizada em Nova Monte Verde – contrato de locação firmado com a●

locatária JBS S/A em 10/04/2012, cujo distrato ocorreu em 01/03/2016.
Arantes Alimentos Ltda., SIF 3962, localizada em Pontes e Lacerda – contrato de locação firmado com a●

locatária JBS S/A em 10/04/2012, cujo distrato ocorreu em 14/09/2016.
Margen S/A, SIF 3964, localizada em Barra do Garças – a Margen era locatária nesta indústria até o ano●

de 2009, sendo que posteriormente a Bertin (proprietária) foi incorporada pela JBS S/A.

Desta forma, somando as indústrias frigoríficas em funcionamento e paralisadas no MAPA e as que foram
arrendadas, mas não foram operadas pela JBS S/A, conclui-se que até o final do ano de 2015 a JBS S/A era
titular de 25 (vinte e cinco) indústrias, mantendo grande parte delas paralisadas, mesmo aquelas arrendadas,
o que levanta certa curiosidade quanto aos motivos de tantas locações para manter o abate paralisado
naquelas localidades.

Indo mais além, a exemplo de Matupá, o contrato de locação da Frigozan Frigorífico Ltda. formalizado em
01/02/2012 ocorreu apenas 1 (um) ano depois da aquisição, pela JBS S/A, da indústria frigorífica SIF 4323,
localizada em Matupá.

Outro exemplo é o município de Pontes e Lacerda, pois a JBS S/A possui indústria em funcionamento (SIF
51), que passou a operar em 2012 segundo o MAPA, e nesse mesmo ano celebrou contrato de locação com
a empresa Arantes Alimentos Ltda. da indústria SIF 3962, também localizada em Pontes e Lacerda,
mantendo a indústria sem abate e o contrato vigente até meados de 2016.



Em Barra do Garças a JBS S/A também mantém 02 (duas) indústrias frigoríficas, uma aberta (SIF 41) e outra
fechada (SIF 3964), fruto da incorporação do grupo Bertin. No município de Colíder a JBS S/A possui
unidade em funcionamento (SIF 4268), que passou a operar em 2012 segundo o MAPA, e uma indústria
frigorífica paralisada (SIF 2601), que adquiriu em 2014.

Analisando o histórico do MAPA em relação as 18 (dezoito) indústrias frigoríficas que a JBS S/A é titular,
verifica-se que nos anos de 2009 e 2010 a empresa ingressou em 8 (oito) indústrias frigoríficas: SIF 200
(Juara), SIF 3000 (Diamantino), SIF 4121 (Água Boa), SIF 4302 (Alta Floresta), SIF 826 (Cuiabá), SIF 2601
(Colíder), SIF 3031 (São José dos Quatro Marcos), SIF 4323 (Matupá).

Os anos de 2011 e 2012 também foram de forte crescimento para a JBS S/A no Estado de Mato Grosso,
pois passou a operar mais 6 (seis) indústrias frigoríficas, SIF 51 (Pontes e Lacerda), SIF 2942 (Juína), SIF
3470 (Confresa), SIF 4268 (Colíder), SIF 4393 (Vila Rica) e SIF 2011 (Juruena).

Em verdade, o crescimento exponencial da empresa JBS S/A refletiu na quantidade de abate principalmente
a partir do ano de 2012, haja vista que neste ano e nos seguintes a JBS S/A manteve uma porcentagem
média de 50% do abate de bovinos no Estado de Mato Grosso. 

Outro reflexo se deu em relação a desproporção que passou a existir entre a quantidade de abate da JBS
S/A comparado com o abate de outras duas grandes empresas, a Marfrig e a Vale Grande, no Estado de
Mato Grosso:



 

Como se vê, a empresa Marfrig, que é a segunda colocada em número de abate de bovinos, sequer alcança
25% do abate realizado pela JBS S/A no Estado atualmente, sendo que até o ano de 2010 o cenário era bem
diferente, conforme demonstrado pelo gráfico acima.

No que diz respeito à formação de preços, devem ser considerados dois pontos: A maioria absoluta dos
frigoríficos existentes em MT, foram implantados com base em projetos fracos tecnicamente. A proximidade
de plantas umas das outras e a dependência sistemática de incentivos públicos nos dão a certeza de
projetos carentes de viabilidade econômica, feitos na base do olho nu sem se considerar logística, preços
praticados, pontos fortes, pontos fracos e em alguns casos até sem uma análise criteriosa do custo de
produção.

Em outra ponta, um Estado omisso e distribuindo incentivos na base do “que pode mais, chora menos”; vide
a política tributária adotada, mais especificamente no período de 2010 até 2014 onde destacamos a
acentuada e sistemática Concentração de Mercado.

Esta Auto dependência de incentivos públicos do setor é de se assustar; industrias apenas com um olho no
mercado e outro no seu custo de produção se tornam frágeis administrativamente e totalmente expostas às
imperfeições do mercado quando dependem “ad eternum” de incentivos públicos; e é aqui que entram as
coincidências devastadoras  para o mercado da bovinocultura de corte em Mato Grosso, digo “coincidências
devastadoras” porque neste mesmo período, um Grupo de expressão nacional se notabiliza pela facilidade
em obter créditos junto ao BNDES.

De olho, na já combalida indústria frigorífica Mato-grossense pelos pontos acima destacados, este mesmo
Grupo começa a promover uma ação empresarial de compra e arrendamentos e em alguns casos
fechamento de plantas promovendo uma verdadeira reordenação na localização e na formação de preços da
@ do boi gordo em nosso estado. É de se apontar a presença forte do Estado que deveria ser um indutor e
balizador de mercado, se destaca no forte apoio a todo este processo que hoje está constatado em Mato
Grosso.

Isto posto, apesar de se identificar a olho nu o “status quo” no Estado de Mato Grosso era preciso que todo
este processo fosse comprovado matematicamente através de um modelo econométrico, a existência de
Concentração Econômica. Para isto, nos valemos da combinação da Participação no Mercado (Market
Share), com o Índice Herfindahl-Hirschman, ambos os modelos, amplamente utilizado pelo CADE, pelo
BNDES e pelo FTC Federal Trade Commission (órgão antitruste norte-americano); utilizando este modelo
econométrico pudemos constatar de forma categórica, uma ação ordenada e sistematicamente de forma
evolutiva com vista a se consolidar a Concentração de Mercado da Industria de abate de bovinos e Mato



Grosso.

Invariavelmente o conceito de Concentração de Econômica adotado pelo CADE é o seguinte: “De acordo
com o artigo 90 da Lei 12.529/2011, os atos de concentração são as fusões de duas ou mais empresas
anteriormente independentes; as aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras;
as incorporações de uma ou mais empresas por outras; ou, ainda, a celebração de contrato associativo,
consórcio ou joint venture entre duas ou mais empresas. Apenas não são considerados atos de
concentração, para os efeitos legais, os consórcios ou associações destinadas às licitações promovidas pela
administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes”.

Em relação a comprovação econométrica de concentração econômica de mercado, Market Share,
inicialmente foram analisadas sob a ótica da participação no mercado (Market Share) onde a formula se dá
na seguinte nomenclatura:

E obedecendo este cálculo traçamos um gráfico considerando as três maiores indústrias de abate que não
interromperam seu abate que e nos dá uma imagem bem definida da superioridade de um único grupo
econômico perante os outros dois na sequência.

Veja que a participação acumulada no mercado das 3 maiores empresas em atuação no mercado desde
2006 até 2015 causa uma preocupação quanto a influência nos preços praticados no Estado de Mato Grosso,
por que, não se pode acreditar que uma empresa com toda esta participação no mercado não queira, ainda
que involuntariamente, influenciar nos preços praticados no Estado. Pode-se notar ainda, um ano que marca
o início, para este voo em busca de um espaço cada vez maior dentro do Estado de Mato Grosso.

O ano de 2010 registra, e isto é constantemente provado e comprovado com fatos elencados nesta CPI e
confirmados através de nosso modelo econométrico o qual apresentamos nos gráficos a seguir, segundo o
cálculo do Índice Herfindahl-Hirschman.

Em relação ao índice Herfindahl-Hirschman ou (Herfindahl-Hirschman index) HHI, trata-se de uma medida do
tamanho das empresas em relação ao tamanho do mercado no setor e permite ter uma idéia do nível de



concentração ou competição em determinado mercado. Ele é definido como a soma dos quadrados do
market share das empresas do setor em determinado ano. Este índice pode assumir valores entre 0 e 10000,
sendo que quanto menor o índice, menor a concentração de mercado (no caso extremo de um monopólio, o
índice assume valor de 10000).

Onde: s é o market share de uma empresa e N é a quantidade de empresas.

Em uma parametrização pré-definida e amplamente utilizada, como já mencionamos anteriormente, tem-se
que:

Observa-se que nos gráficos acima, foram consideradas as mesmas empresas e o mesmo período do
gráfico anterior onde apresentamos o Market Share, e utilizamos o cálculo do HHI com os pontos de corte
acima.

Vale ressaltar que, segundo a Federal Trade Commission (FTC), ao aplicar o HHI, existem três linhas de
corte que balizam e classificam o grau de concentração de um mercado. A) Mercados com HHI menor do
que 1000 são considerados mercados competitivos, com baixa concentração, B) Mercados com HHI entre
1000 e 1800 são considerados com concentração moderada e C) Mercados acima de 1800 são
considerados concentrados. A FTC ainda considera que, transações, fusões ou aquisições que aumente em



mais de 100 pontos o HHI tornam-se motivo de aumento da atenção do órgão para o mercado em questão.

Na sequência abaixo, consideramos uma outra inferência estatística onde analisamos a concentração de
todas as empresas em funcionamento de 2010 até 2015 e observamos que os valores do HHI são ainda
mais assustadores, chegando a passar os 4000 pontos e veja que quando acrescentamos a linha do HHI da
maior empresa nota-se uma aproximação desta empresa ao HHI total de forma consistente.

Se está diante de um caso clássico de Concentração Econômica, sendo esta, ainda pior do que se
estivéssemos diante dos conceitos teóricos de Monopólio ou Oligopólio, isto porque neste caso especifico
houve, intencionalmente ou nem tanto a participação maciça do Estado, seja no âmbito Estadual ou Federal,
senão vejamos:

As medidas tributarias adotadas no período em Mato Grosso (vide relatório Eixo 1);●



O forte incentivo através de um banco de fomento Federal (BNDES).●

 

Tais fatos comprovados pelo exposto até aqui, nos levam a considerar e a entender este distanciamento dos
preços praticados aqui em relação aos preços praticados em São Paulo, acentuado a partir de 2010 e
amplamente registrado por Pecuaristas atuantes no setor.

É de se estranhar que no período que mais registramos o desenvolvimento do Estado, com melhorias da
nossa logística, melhoria na produtividade com investimento em tecnologia e genética e notadamente o
período em registramos mais benefícios fiscais ao setor, através de programas de fomento; os preços
praticados em Mato Grosso tenham registrados maiores distanciamentos dos preços praticados em São
Paulo indo na contramão de qualquer análise econômica.

Na verdade, as linhas deste gráfico deveriam estar com tendência à aproximação da Linha de preços em
São Paulo e isso reforça nossa tese na influência da Concentração Econômica nos preços praticados em
Mato Grosso.

É impossível afirmar que apenas com as leis de mercado da “Oferta e Procura”, diante do estágio de
Concentração Econômica em que nos encontramos, conseguiremos reestruturar o mercado tornando-o mais
justo e competitivo.

Vale frisar que as modalidades de domínio de mercado estão exigindo cada vez mais de engenhosidades
dos órgãos gestores empresariais, em virtude de passarem a ter múltiplas formas, por isso não se pode ater
apenas ao que está previamente conceituado, mas sim pela maneira que mais se adequa no momento das
investigações.

Cabe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE o papel de “analisar e aprovar ou não os
atos de concentração econômica, de investigar condutas prejudiciais à livre concorrência e, se for o caso,
aplicar punições aos infratores, e de disseminar a cultura da livre concorrência”, conforme exposto no site do
próprio órgão.

As analises concorrenciais do CADE são baseadas na Lei 12.529/11, no Regimento Interno do CADE, na
Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50 de 1º de agosto de 2001, na Resolução 2 do CADE e nas
Jurisprudências do próprio órgão.  

Portanto compete ao CADE a análise e verificação de domínio de mercado por parte do Grupo JBS S/A, o
que se faz necessário o encaminhamento de tais analises e estudo por parte desta Comissão Parlamentar
de Inquéritos dos Frigoríficos.  
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