
Os números que o Estado do Mato Grosso ostenta
são todos superlativos. Em um período de dez anos
transformou-se num grande ponto de convergência

do agronegócio. É o maior produtor brasileiro de soja e de
algodão. E tenta conquistar esse título também para o milho,
produto em que detém a vice-liderança nacional. A cidade
de Sorriso, no médio-norte do Estado, é o maior município
produtor de milho do país, um sinal de que a conquista do
primeiro lugar não está muito distante. O rebanho bovino é
igualmente o maior do Brasil e supera 26 milhões de cabeças.
Como conseqüência natural, ocupa a liderança na comer-
cialização de peles para a indústria de artefatos de couro e
calçados. A velocidade do crescimento de sua economia não
tem parâmetro na história recente do país e é comparável ao
fenômeno ocorrido nos Tigres Asiáticos, compara o secretário
de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Pedro Nadaf.

Após atingir a maturidade econômica, Mato Grosso está
prestes a iniciar novo ciclo de desenvolvimento cujo foco será o
de agregar valor à sua produção agrícola. "Com isso, saltaremos
do estágio de produtores de proteína vegetal para o de proces-
sadores de proteína animal", aposta o governador Blairo Maggi.
Nessa etapa, deverá ser reorientado o processo de expansão das
fronteiras agrícolas no interior do Estado, interrompendo-se
assim a marcha do desmatamento, aspecto hoje muito criticado
e que foi uma das marcas registradas do primeiro ciclo.

Empresário bem-sucedido, principal produtor de soja
do país e dono do maior grupo do Estado - o André Maggi
-, o governador afirma que a intenção é aproveitar as maté-





rias-primas locais e verticalizar a cadeia
produtiva mato-grossense. Ele pretende
utilizar todos os instrumentos ao alcance
do governo para impulsionar esse novo
ciclo: incentivos fiscais, infra-estrutura
para o escoamento da produção, energia
elétrica para a industrialização e uma ges-
tão pública inspirada na iniciativa privada.
"Defendo a tese de um Estado moderno,
nos moldes de como os grandes grupos
econômicos se organizam."

O fato é que o desmatamento no Esta-
do continua sendo uma pedra no sapato
dos mato-grossenses. Segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), a derrubada de arvores na Amazô-
nia registrou queda de 22,4% em setembro
de 2008, na comparação com agosto. No
entanto- pelos levantamentos do mesmo
Inpe -, o Mato Grosso continua na lideran-
ça da destruição florestal, seguido pelos
Estados do Pará e Roraima. Segundo o
economista Seneri Kernbeis Paludo, supe-
rintendente do Instituto Mato-Grossense
de Economia Agrícola (Imea), os desafios
ambientais estão sendo enfrentados por
uma força-tarefa conjunta. Ele cita como
exemplo de trabalho os programas MT
Legal, Lucas Legal e a união de forças de
entidades representativas, como a Associa-
ção de Produtores de Soja e Milho de Mato
Grosso (Aprosoja) e a sociedade civil como
um todo. "É necessário ter uma aliança
entre esses setores para que se atinja o
ponto de equilíbrio."

Paludo acredita, no entanto, que o dile-
ma crescimento versus proteção ambiental
já está superado. "Sou apoiador da tese de
que ê necessário otimizar o que já é pro-
dutivo, fazendo a integração da lavoura e
da pecuária e aumentando o sistema de
produção de grãos e insumos. O Mato Gros-
so já passou pelo ciclo de grande expansão
da área agrícola e se prepara para o segundo
ciclo, que é a transformação de proteína
vegetal - milho, soja, caroço de algodão
- em proteína animal. Vamos nos tornar o
maior Estado produtor de proteína animal."
O economista avalia ainda que Mato Grosso
não vai repetir, em 2008, o desempenho da
safra agrícola dos anos anteriores. "Prova-
velmente não teremos safras recordes, por
conta dos elevados custos de produção, da
dificuldade de acesso ao crédito e por causa
da crise financeira internacional. A produ-
ção de grãos deverá sofrer retração, mas isso
é um fenômeno apenas sazonal."

Para equacionar seu passivo ambiental,

bem como os graves problemas fundiários
do Estado, o governo de Mato Grosso con-
cebeu o MT Legal, programa de legalização
ambiental rural. Ele cria o cadastro am-
biental rural (CAR), pelo qual o agricultor
informa a área que ocupa, o que faz ali e o
que efetivamente produz. Com isso, Mato
Grosso pretende fazer um levantamento de
toda a área fundiária e legalizar a sua posse.
Segundo Eumar Novacki, coordenador do
MT Legal e principal articulador político do
governo como chefe do Gabinete Civil, por
esse programa os produtores são encoraja-
dos a assumir o compromisso de se legali-
zar, através de um termo de ajustamento de
conduta (TAC). O Estado tem hoje cerca de
140 mil produtores rurais. "O proprietário

que se apresentar voluntariamente ao órgão
ambiental e informar que aquele pedaço de
terra é seu - mesmo que tenha um passivo
ambiental- não será autuado nem multado,
mas terá um prazo para se adequar."

Outra ferramenta de ordenamento
futuro do uso dos recursos naturais do
Estado é o Zoneamento Sócio-Econômico
Ecológico, em discussão na Assembléia
Legislativa. Segundo o secretário estadual
de Planejamento, Yênes Magalhães, ou os
produtores seguem as normas ou não vão
ter para quem vender lá fora. "Se você é o
maior produtor de soja, mas não produzir
corretamente, ninguém vai comprar. Hoje
o comprador quer saber onde a soja foi
produzida e em que condições", diz, res-



salvando, no entanto, que o zoneamento
já vem sendo usado desde 2002 para a
definição das políticas públicas.

De uma forma mais abrangente - e
numa demonstração cabal da pujança
econômica do Mato Grosso -, mais de
100 mil novas empresas foram abertas
no Estado nos últimos cinco anos. Destas,
84.387 foram no setor de comércio, 15.670
no de indústria e 2.861 na área rural. Do
conjunto das 100 mil, 683 foram incentiva-
das pelo governo estadual, sendo 366 pelo
Programa de Desenvolvimento Industrial
e Comercial (Prodeic) e 297 pelo Fundo de
Desenvolvimento Industrial e Comercial
(Fundeie). Além delas, outras 214 busca-
ram recurso junto ao Fundo Constitucional
do Centro-Oeste (FCO). Ao todo, estas 897
empresas investiram cerca de R$ 6 bilhões
e geraram pelo menos 310 mil empregos
diretos e indiretos no Estado.

O Estado conta com matéria-prima em
abundância, com uma política de incen-
tivos fiscais para contrabalançar o incon-
veniente logístico das grandes distâncias
a serem vencidas, oferece estabilidade
em termos de política de governo e pra-
tica uma gestão administrativa moderna.
Blairo Maggi diz que, pelo fato de situar-se
na Região Amazônica, Mato Grosso tem
também a possibilidade de beneficiar-se
de incentivos fiscais federais. É o caso da
redução de 75% do Imposto de Renda de-
vido. "Esse benefício pode ser reaplicado
dentro da própria atividade, aspecto que
representa algo muito positivo para qual-
quer empreendimento, principalmente
no caso daqueles mais lucrativos."

Como seria natural, esses atrativos têm
colocado Mato Grosso na mira dos empre-
endedores de todo o mundo. Segundo o
secretário de Indústria e Comércio Pedro
Nadaf, o governo sabe de seus pontos fra-
cos e corre o tempo todo para minimizar
as dificuldades de logística. "Entre outras
coisas, nós estamos trabalhando na frente
ferroviária para eliminar o processo de
exportação predominantemente por
rodovia e estruturando uma política de
embarques via os portos do Pacífico - a
chamada 'ligação bioceânica'. Tudo isso
facilita o processo de escoamento da pro-
dução. Ao lado dessas melhorias, o Estado
vai ganhar-já em 2008 -vôos internacio-
nais", diz. Além de trabalhar duro na área
ferroviária para minimizar os gargalos
de infra-estrutura, o governo faz também
investimentos maciços em rodovias - nos

últimos cinco anos, chegou a quase 3 mil
quilômetros de estradas pavimentadas.

No caso do transporte de carga sobre
trilhos, o Estado já conta com a Ferronor-
te - estrada de ferro privada que liga o
município de Alto Araguaia ao porto de
Santos (SP) - e outros 200 quilômetros de
extensão estão sendo construídos para
permitir a ligação desde Rondonópolis
até Santos. Está nos planos do governo
também a interligação das ferrovias Nor-
te-Sul e Ferronorte. No setor de transporte
fluvial, a Hidrovia do Madeira, em opera-
ção desde 1997 e uma grande via de esco-
amento da produção, transporta todos os
anos mais de 6 milhões de toneladas de

grãos até o porto de Itacoatiara (AM).
Não menos pesados têm sido os in-

vestimentos em energia elétrica, princi-
palmente para a região rural. O potencial
hidrelétrico mato-grossense, agregado em
três bacias - Amazonas, Tocantins e Paraná
-, é de 17.220 megawatts (MW) no total.
Esse potencial é suficiente para assegurar
a manutenção da expansão econômica
do Estado. Na etapa posterior, o gás na-
tural da Bolívia e de Urucu, 110 Amazonas,
impulsionarão a Termelétrica de Cuiabá,
afastando os problemas com déficit ener-
gético. Somando-se a isso, o plano decenal
do governo tem como objetivo acrescentar
ao potencial instalado de produção de



energia um volume de cerca de 1.500 MW,
a serem disponibilizados por várias hidre-
létricas, como a de Manso e Pantanal.

O governador Maggi atribui a esse
esforço concentrado a sustentabilidade
do crescimento da industrialização com
distribuição de renda. "Ao longo destes
anos, com essa vigorosa política na área de
infra-estrutura de transportes e de energia,
acabou-se por gerar grande número de
empregos e produzir-se maior arrecada-
ção de impostos. Quando a gente produz
riqueza no campo e industrializa isso nas
zonas urbanas, consegue fazer com que
a produção do campo gere emprego na
cidade. O que nós queremos ê que esses
recursos continuem sendo divididos e pas-
sando pela mão de mais pessoas, porque
isso gera comércio, que gera consumo, que
gera impostos, e assim por diante."

A taxa de crescimento do PIB estadual na
última década, de 8% ao ano, levou o secre-
tário de Planejamento, Yênes Magalhães, à



conclusão de que era preciso mais do que
um Plano Plurianual (PPA) a cada quatro
anos. "Nós partimos para o MT+20, que é
o planejamento estratégico de 20 anos e
contratamos a consultoria Multivisão, a
maior especialista nesses planos", conta ele,
acrescentando que há um planejamento
para os próximos 20 anos, com metas a
serem alcançadas para todos os indicadores:
sociais, ambientais e econômicos.

Sobre o investimento do governo mato-
grossense em uma gestão pública inspirada
na iniciativa privada, o secretário estadual
de Administração, Geraldo de Vitto, garante
que a "casa está arrumada e pronta para
ser administrada de forma moderna". Em
sua visão, Mato Grosso era uma máquina
disforme, sem controles, e havia ilhas ad-
ministrativas que não conversavam entre si.
"Em 2003, quando o governador Maggi nos
perguntou quanto se gastava para adminis-
trar o Estado, não soubemos responder."

Segundo Vitto, o primeiro passo foi a

centralização da área-meio na Secretaria de
Administração. "Hoje, 100% das compras
são efetuadas pela nossa secretaria", diz,
informando que o segundo passo foi criar
núcleos sistêmicos. A implantação desses
núcleos demandou um mapeamento de
todos os procedimentos e processos que
ocorrem nas diversas secretarias estaduais,
para que se chegasse à delimitação e racio-
nalização das pessoas envolvidas, e assim
evitar o retrabalho. "Essa foi a preparação
de terreno para a implantação dos núcle-
os, que terão uma estrutura simples mas
uniforme quanto à sua finalidade macro,
ou seja, trouxemos para o poder público a
eficiência da iniciativa privada."

Por outro lado, o fato de vários municí-
pios terem atingido índices de desenvol-
vimento humano (IDH) elevados é uma
prova de que Mato Grosso fez progressos
na área social. "Nós temos alguns municí-
pios com IDH altíssimo em comparação
com os níveis brasileiros, índices que che-

gam quase a padrões europeus", informa o
secretário Pedro Nadaf. Para ele, a política
de incentivos fiscais tem beneficiado os
municípios, contribuindo para a dimi-
nuição das distorções sociais. "Por isso é
que nós temos 74 municípios recebendo
empresas incentivadas."

Nadaf cita o exemplo de Sorriso, municí-
pio líder do ranking de melhor IDH de Mato
Grosso. "A economia está se verticalizando
e os municípios experimentam uma explo-
são de crescimento econômico", comenta.
Os 15 melhores IDHs das cidades do Estado
- com exceção da capital Cuiabá, que não
depende da agricultura empresarial - fo-
ram conquistados a partir do florescimento
do agronegócio. Os municípios de Sorriso,
Campos Novos dos Parecis, Lucas do Rio
Verde e Nova Mutum (cidades que há 20
ou 25 anos não existiam) são hoje cidades
boas de se morar- como mostra o IDH-, em
razão da vinda da soja, do algodão e, mais
recentemente, das novas indústrias. Q
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