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INFORMATIVO DO FUNDOMATE  
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Porto Alegre, 08 de setembro de 2015 
___________________________________________________________ 

 
No mês de setembro o “INFORMATIVO DO 

FUNDOMATE” apresenta índice de exportação 
para o mês de julho e destaca a presença da 
Erva-mate durante a 38ª dentre outros assuntos.  

 

1 – Exportação de Erva-mate para o mês de 
julho/2015 

 

A exportação de Erva-mate brasileira, no mês 
de julho totalizou 2.598.201,0 Kg do produto, 
tendo como principal destino o Uruguai, com 
86,73% do volume exportado, seguido pela 
América do Norte (EUA e Canadá) com 11% 
(tabela 01 e figura 01).  

 
Tabela 01 : Comparativo do Volume (kg) de exportação 
brasileira de Erva-mate para o mês de julho 2014/2015.. 

Destino jul/14 jul/15 

Alemanha 65.002,00 51.135,00 

Argentina 48.000,00 - 

Austrália 510,00 - 

Bolívia 13.530,00 10,00 

Cabo Verde 10,00 13,00 

Chile 125.040,00 178.660,00 

Canadá - 500,00 

Espanha 24.000,00 20.280,00 

EUA 53.312,00 77.810,00 

França 31.000,00 - 

Hong Kong - 187,00 

Japão 1.590,00 2.798,00 

Holanda 3.000,00 1.520,00 

Paraguai 1.254,00 1.250,00 

Polônia - 9.000,00 

Portugal - 150,00 

Reino Unido 348,00 1.505,00 

Turquia 8.000,00 - 

Uruguai 2.845.860,00 2.253.383,00 

Coréia do Sul 8.000,00 - 

Itália 8.000,00 - 

Venezuela 18,00 - 

Total 3.236.456,00 2.598.201,00 

Fonte : aliceweb/MDIC fornecido por Heroldo Secco (consultor 
de negócios internacionais – IBRAMATE) 

 

Para a América Latina, excetuando-se o 
Uruguai, foram exportados 7% do volume total, 
destinados principalmente ao Chile. No 
comparativo de julho/2014 e julho/2015, percebe-
se a uma redução de 19,72% do volume total 
exportado.  

Nota-se também acentuada queda no preço 
médio do produto embarcado, que de US$3,33, 
passou para US$2,83. Conforme Secco, trata-se 
de reflexo da redução preço pago à exportação 
com destino a Alemanha e EUA, sendo neste, 
consequência da redução do embarque de 
produtos orgânicos, com maior valor agregado. 
Embora observa-se crescimento das exportações 
com destino ao Chile, também nota-se acentuada 
redução do preço pago àquele destino. 

Secco, analisa ainda que os números 
apresentados reforçam que a agregação de valor 
ao produto Erva-mate é imprescindível para o 
futuro do setor ervateiro. Deve-se idealizar 
investimentos que garantam a procedência, 
eliminação de pontos críticos de produção e 
divulgação de novas formas de consumo que 
ultrapassem a cuia e bomba, consumo cultural da 
Erva-mate. 

 
Tabela 02 : Preço médio (US$/kg) às exportações de 
Erva-mate para o mês de julho 2014/2015.. 
Destino jul/14 jul/15 Destino jul/14 jul/15 

Alemanha  3,71 3,17 Holanda 6,95 4,34 

Argentina  3,88 - Paraguai 6,25 2,52 

Austrália 6,59 - Polônia - 3,69 

Bolívia 2,32 3,2 Portugal - 8,89 

Cabo 
Verde 15,6 18,54 Reino 

Unido 10,46 7,28 

Chile 2,97 2,38 Turquia 3,71 - 

Canadá - 6,9 Uruguai 3,27 2,79 

Espanha 3,9 3,32 Coréia do 
Sul 5,34 - 

EUA 4,75 4,49 Itália 4,17 - 

França 4,56 - Venezuela  6,28 - 

Hong 
Kong - 19,46 

Média  3,33 2,83 
Japão 9,89 5,56 

Fonte : aliceweb/MDIC fornecido por Heroldo Secco (consultor 
de negócios internacionais – IBRAMATE) 
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Figura 01 : Distribuição das exportações brasileiras de 
Erva-mate. 
¹ Países da América Latina, exceto Uruguai. 
Fonte : adaptado de aliceweb/MDIC fornecido por Heroldo 
Secco (consultor de negócios internacionais – IBRAMATE) 
 
2 – Audiência Pública da Cadeia Produtiva da 
Erva-mate  

 

No dia 24 de agosto, foi realizada na 
comunidade de Gramadinho do município de 
Ilópolis-RS uma audiência pública da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com 
a pauta “Cadeia Produtora de Erva-mate Gaúcha”. 

A audiência, liderada pelos Deputados Vilmar 
Perin Zanchin e Juliano Roso, constituiu-se em 
espaço de debate e proposições aos desafios da 
cadeia produtiva da erva-mate.  

Foram abordados diversos temas, como a 
qualidade da erva-mate produzida, padrão de 
mudas, fiscalização dos viveiros, uso de 
agrotóxicos, financiamento agrícola, exportação, 
dentre outros. 

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da 
Erva-mate (CSEM) se fez presente, através de 
diversos de seus membros e representada pelo 
coordenador técnico M.Sc. Eng.º Florestal Tiago 
Antonio Fick. Este, pedindo a palavra, manifestou 
a satisfação de mais um oportuno espaço de 
discussão e debate da cadeia produtiva da erva-
mate junto a assembleia legislativa. Ressaltou o 
pleno funcionamento da Câmara Setorial na 
Secretaria da Agricultura e Pecuária, a qual tem 
diversos processos em andamento, referente às 
demandas do setor. Lembrou também a 
realização das reuniões interiorizadas, a primeira 

no município de Arvorezinha, seguida pelo 
município de Venâncio Aires. Lançou o convite 
para a próxima reunião da CSEM a ser realizada 
em 15 de outubro, no município de Erechim/RS. 

Os deputados Roso e Zanchin, após 
manifestação de todos, ressaltam a importância 
da Erva-mate para o estado, demonstrado pela 
significativa participação da comunidade na 
audiência e ampla presença de lideranças 
regionais e estaduais na discussão dos problemas 
e apresentação de soluções para a cadeia 
produtiva. 

As proposições e solicitações apresentadas na 
audiência farão parte de ata e comporão 
documento (carta) à assembleia e ao governador, 
para os devidos encaminhamentos possíveis na 
busca das soluções aos gargalos apresentados. 

No futuro será realizada nova audiência para 
acompanhamento e apresentação da evolução 
das proposições tratadas. 

 

3 – ERVA-MATE NA EXPOINTER 
 

Durante a 38ª edição da EXPOINTER, 
realizada durante os dias 29 de agosto à 06 de 
setembro, a Erva-mate se fez presente além das 
cuias dos participantes da feira, veja a seguir os 
principais eventos/exposições relacionados ao 
setor realizados durante a feira.  

 

- Confraria do mate 
 

Com apoio da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate, o Instituto Brasileiro da 
Erva-mate (IBRAMATE) realizou no estande das 
Câmaras Setoriais e Temáticas, durante o dia 
01/09, a confraria do mate. Através da qual foi 
oferecido ao público visitante, oportunidade de 
saborear um chimarrão com erva-mate de 
diferentes procedências e/ou processo de 
fabricação. 

A “quentinha” permaneceu disponível durante o 
restante da EXPOINTER para quem quisesse 
água na temperatura certa para um gostoso 
chimarrão. 

Durante a ação também foi distribuído material 
informativo elaborado pelo instituto e divulgação 
da TURISMATE, evento dedicado à Erva-mate, a 
ser realizado em novembro no município de 
Ilópolis e que contará com edição ampliada da 
confraria do mate. 
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Figura 02 : Confraria do mate, realizada no estande das 
Câmaras Setoriais e Temáticas durante a 38ª 
EXPOINTER. 
Fotos: Tiago A. Fick 

 

- Escola do chimarrão 
 

Também se fez presente na feira a escola do 
chimarrão, proporcionando ao visitante os 
ensinamentos para o preparo de um bom 
chimarrão. Apresentando 36 formas de preparo do 
chimarrão, a ONG esteve recepcionando os 
visitantes no espaço do SINDIMATE e da 
Tramontini. 

 

- Carta de Ilópolis  
 

Como encaminhamento da audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, referente a Cadeia Produtora de 
Erva-mate Gaúcha; foi entregue ao Secretário da 
Agricultura e Pecuária Ernani Polo, na manhã do 
dia 02 de setembro, quarta-feira, a “carta de 
Ilópolis em defesa do Setor Produtivo da Erva-
mate”. O documento foi apresentado ao Secretario 
pelo Dep. Juliano Roso, também colega de Polo 
na Assembleia legislativa do estado. 

A carta enumera as diversas demandas da 
cadeia Produtiva do Setor, das quais a maioria já 
vem sendo discutidas e desenvolvidas por meio 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Erva-
mate. 

 

 
Figura 03 : Dep. Juliano Roso na entrega da Carta de 
Ilópolis ao colega Secretário Ernani Polo. 
Foto: Assembleia legislativa 

 

- SINDIMATE – Máquina de Chimarrão 
 

No espaço do Sindicato da Indústria do Mate 
do Estado do Rio Grande do Sul – SINDIMATE, foi 
lançado no dia 02 de setembro uma máquina de 
venda de erva-mate e água quente ou fria. A 
mesma tem intuito de aproximar ainda mais a 
bebida típica do estado dos seus consumidores. 

Depositando R$2,00 em moedas, o 
consumidor retira um pacote de 250 g de erva-
mate, dentre quatro marcas disponíveis. Com 
mais R$0,10 pode abastecer-se também com 
água quente, valor simbólico para evitar o 
desperdício, segundo Gilberto L. Heck, presidente 
do SINDIMATE. 

O equipamento foi idealizado para ser 
instalado em locais com grande circulação de 
pessoas como shoppings, aeroportos e 
universidades. 

 

 
Figura 04 : Máquina pode fornecer até 4 tipos de Erva-
mate e água quente. 
Foto: Lauro Alves / Grupo RBS / página Web Diário Gaúcho. 

 

- SINDIMATE – Protocolo de intenções de 
cessão de terreno Parque EXPOINTER 

 
No dia 02 de setembro no espaço do Sindicato 

da Indústria do Mate no Estado do Rio Grande do 
Sul (SINDIMATE), na 38ª EXPOINTER; o 
sindicato juntamente com a Secretaria da 
Agricultura e Pecuária (SEAP), representada pelo 
Secretario Dep. Ernani Polo, foi assinado um 
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protocolo de intenções para termo de cessão de 
uso de espaço no parque Assis Brasil. 

Se concretizado, para uso do local, prevê-se 
instalação de espaço cultural para roda de 
chimarrão, história da Erva-mate e auditório, além 
da área administrativa do sindicato. 

 

 
Figura 05 : Fachada do projeto proposto para instalação 
no espaço do Parque Assis Brasil, se concretizada 
cessão do terreno. 
Desenho: Arquiteto Alexandre Böck. 

 
- EMBRAPA – Publicação: Propagação e 

nutrição de Erva-mate 
 
A Embrapa Florestas apresenta, dentre 

diversas atividades na Casa de Tecnologia da 
Embrapa, dentro parque Assis Brasil, a publicação 
da “Propagação e Nutrição de Erva-mate”. O 
material constitui-se importante ferramenta para a 
difusão da tecnologia de produção da cultura que 
é matéria-prima para o chimarrão e diversos 
outros produtos. 

A publicação, lançada 
oficialmente durante a 38ª 
EXPOINTER, está disponível 
para aquisição através do site: 
http://vendasliv.sct.embrapa.br/
liv4/principal.do?metodo=iniciar 

O custo é de R$21,00 
acrescido das despesas de 
envio. 

 
 
 

4 – Reunião Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Erva-mate: 

 

No próximo dia 15 de outubro, será realizada a 
4ª reunião ordinária do ano de 2015 da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva da Erva-mate 
(CSEM). 

O evento será realizado às 14hs, no centro de 
treinamento da EMATER, município de Erechim - 
RS. 

 

5 – Arrecadação do FUNDOMATE: 
 

No mês de agosto de 2015, foram arrecadados 
R$78.480,89 ao FUNDOMATE, com 20 empresas 
pagantes, as quais atuam no Regime Fiscal 
Normal. 

 

6 – INDICADORES 
 

UPF-2015: R$15,4856 
Dólar¹:  R$3,79 
  
Preço Médio da Erva -mate entregue na indústria²  
 
      Planalto/Missões  R$12,00/@ 
      Alto Uruguai  R$09,50/@ 
      Nordeste gaúcho  R$12,45/@ 
      Alto Taquari  R$09,50/@ 
      Vale do Taquari  R$09,50/@ 
  
 

¹ Dólar Comercial na data de 08/09; 
² Valores médios segundo Emater Regional Passo Fundo. 
__________________________________________________ 
Editores  

Tiago Antonio Fick 
M.Sc. Eng.º Florestal 
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