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Investimento em 2011 foi 3,14% menor
que o contabilizado no ano anterior

Financiamentos
superam R$ 3 bi

Tiago Queiroz/AE

Setor de infraestrutura, como geração elétrica, abocanhou o maior volume, somando R$ 1,156 bilhão

Grandes empresas puxam queda
DA REDAÇÃO

Redução no crédito liberado
em 2011 pelo BNDES para Mato
Grosso foi puxada pelas grandes
empresas, para as quais foi empres-
tado R$ 1,243 bilhão, 26,31% a me-
nos que no penúltimo ano, quando o
volume de recursos financeiros so-
mou R$ 1,687 bilhão. Micros, pe-
quenas e médias empresas aponta-
ram aumento nas contratações no
ano passado em todo Estado.

Para empresas de médio porte

foram liberados R$ 276,604 mi-
lhões, 35,96% a mais que em 2010,
quando somou R$ 203,434 milhões.
Micro e pequenas contrataram, jun-
tas, R$ 677,436 milhões, 20,62%
superior aos R$ 561,626 milhões de
2010. Empréstimos para pessoa físi-
ca também aumentaram 20,42% no
ano passado, totalizando R$
908,646 milhões, ante os R$
754,512 milhões de 2010. 

Coordenador de Análise e
Acompanhamento do Banco da
Amazônia, Manoel Pereira da Sil-

va, observa que 90% dos contratos
de financiamento aprovados em
2011 atenderam as micro e peque-
nas empresas. Dados mais recentes
da instituição apontam que até no-
vembro do ano passado foram libe-
rados R$ 3,336 milhões, distribuí-
dos entre 17 empresas, enquanto
nos 12 meses de 2010, a instituição
emprestou R$ 8,995 milhões, aten-
dendo 26 empresas, com recursos
próprios e do BNDES. 

De acordo com informações
do BNDES, em 2011 foi registrado
o maior número de operações da sé-
rie histórica, com 896 mil financia-
mentos em todo país, número 47%
acima do registrado em 2010. Para
as micros, pequenas e médias em-
presas foram liberados R$ 49,8 bi-
lhões, considerado um valor recor-
de. Proporção dos recursos destina-
dos às empresas de menor porte
também fechou o ano no maior pa-
tamar da história, com crescimento
de 36% no desembolso total. Pelo
Cartão BNDES as liberações atingi-
ram R$ 7,6 bilhões, com aumento
de 76% em relação a 2010.

Assessor econômico da Fede-
ração das Indústrias de Mato Grosso
(Fiemt), João José de Amorim, diz
que muitos investidores encontram
dificuldades na captação dos recur-
sos oficiais, por não elaborarem um
plano de negócios detalhado. “Por
isso, para este ano estamos organi-
zando uma rodada de reuniões com
os empresários de todo Estado para
esclarecer as condições dessas li-
nhas de crédito oficial”. (SB)

Marcus Vaillant/Arquivo

90% dos contratos do Banco da Amazônia atenderam pequenos

ETANOL

REDAÇÃO DO GD

Setor sucroalcooleiro de
Mato Grosso aguarda as defini-
ções sobre as regras de acesso à
linha de crédito destinada à esto-
cagem de etanol. A Medida Pro-
visória que autoriza a criação do
produto foi publicada pelo go-
verno federal em dezembro pas-
sado, mas até agora não saiu do
papel. As normas serão criadas
pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) e na avaliação de re-
presentante o setor, devem ser
divulgadas o quanto antes, já que
no fim de fevereiro começam a
ser divulgadas as intenções de
plantio no Estado. 

Atualmente, nenhuma li-
nha está disponível efetivamen-
te para o setor, afirma o secretá-
rio-executivo do Sindicato das
Indústrias Sucroalcooleiras de
Mato Grosso (Sindalcool/MT),
Jorge dos Santos. Ele informa
que o único produto disponível
ao segmento é o Prorenova, do
Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES) que disponibilizaria
R$ 4 bilhões para recuperação
dos canaviais, mas que ainda não
há esclarecimentos sobre essa
modalidade de crédito.

“Esta linha ainda não come-
çou a ser acessada pelos indus-
triais mato-grossenses e na próxi-
ma semana vamos ter uma reu-
nião para saber das exigências pa-
ra contratar o crédito”, diz anteci-
pando que a dificuldade está na
burocracia e no excesso de docu-

mentos que devem ser apresenta-
dos. Segundo Santos, na safra
2011/2012 foi custeada com re-
cursos próprios e que se houver
muitos critérios a serem cumpri-
dos, o Prorenova será mais uma
linha inacessível.

Na temporada 11/12 foram
cultivados 20 mil de hectares, que
resultou na produção de 13,2 mi-
lhões de toneladas de cana-de-a-
çúcar em todo o Estado. Ao todo,
10 unidades processaram a cana,
gerando 398 mil toneladas de açú-
car e 868 milhões de litros de eta-

nol, sendo 540 milhões (l) de hi-
dratado e 328 milhões (l) de ani-
dro. Na tarde desta quinta-feira
(26), houve reunião ordinária do
CMN, mas nenhuma definição so-
bre a linha de crédito para estoca-
gem de etanol foi publicada. Se-
gundo a assessoria do conselho e
do Banco Central, não é possível
saber quando o assunto entrará em
pauta e que é necessário acompa-
nhar as reuniões. Entre as deci-
sões anunciadas pelo CMN está a
renegociação de dívidas de produ-
tores atingidos pela estiagem.(FR)

Chico Ferreira

Crédito será para a formação de estoques para entressafra

Alguns produtos
Linha Valor Taxa Prazo
BNDES Finame R$ 10 milhões 4% a.a. + TJLP 60 meses, com carência de 12 meses

BNDES Automático R$ 10 milhões 4% a.a + TJLP Até 96 meses, com carência de 12 meses

Cartão BNDES R$ 1 milhão média de 0,97% a. m. 48 meses

FONTE: BNDES

BNDES EM 
MATO GROSSO 

SILVANA BAZANI
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Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) para Mato Grosso em
2011 alcançaram R$ 3,105 bilhões. Montante foi 3,14% in-
ferior ao registrado em 2010, quando somou R$ 3,206 bi-
lhões. Para este ano, previsão é que os recursos financeiros
disponibilizados pela instituição se mantenham equivalentes
ao volume liberado no ano passado. Em todo país, os de-
sembolsos fecharam o ano em R$ 139,7 bilhões, 17% a me-
nos que em 2010, quando totalizou R$ 168,4 bilhões, in-
cluindo os R$ 24,7 bilhões aplicados pelo BNDES na capi-
talização da Petrobras. Segundo a instituição financeira, o
resultado ficou dentro das expectativas. 

Em Mato Grosso, a maior redução nas contratações
foi observada no setor industrial, com queda de 38,04%
no volume de empréstimos, com um total de R$ 370,178
milhões em 2011, ante os R$ 597,502 milhões em 2010.
Neste segmento econômico, o freio nas liberações envol-
veu os setores de alimentos e bebidas (-76,26%), celulo-
se e papel (-66,75%) e material de transporte (-74,68%),
os quais contrataram, respectivamente, R$ 73,071 mi-
lhões, R$ 331,738 milhões e R$ 48,316 milhões no ano
passado. Atividade agropecuária também garantiu menos
recursos do BNDES em 2011, somando R$ 970,902 mi-
lhões, 6,5% a menos que no penúltimo ano, quando che-
gou a R$ 1,038 bilhão. 

Para o diretor de relações institucionais da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária (Famato), Rogério Romani-
ni, as dificuldades em acessar os recursos do BNDES con-
tribuíram para a retração, assim como a migração nas con-
tratações para os recursos do Fundo Constitucional do
Centro-Oeste (FCO), que aumentaram 10% para a agri-
cultura. “As exigências do BNDES são maiores e quem
tem algum problema com licenciamento ambiental não
consegue contratar”. 

Aumento - Para os setores de Comércio/Serviços
e Infraestrutura, as liberações aumentaram no ano passado.
Em todo Estado, a área de Comércio/Serviços registrou a
maior expansão na captação de recursos junto ao agente fi-
nanceiro, com R$ 471,957 milhões, 13,96% a mais que em
2010, quando alcançou R$ 414,136 milhões. Mas, foram
os investimentos em infraestrutura que demandaram maior
aplicação de recursos em 2011, com R$ 1,292 bilhão, va-
lor 11,77% superior ao volume emprestado em 2010, de
R$ 1,156 bilhão. No comércio, a utilização do Cartão
BNDES facilitou as contratações de empréstimos, refletin-
do no saldo total das liberações para o setor, analisa o vi-
ce-presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso
(Fecomércio/MT), Roberto Peron. “As empresas puderam
utilizar o cartão para compra de matéria-prima e até mes-
mo capital de giro”. 

Peron lembra que o aumento nos financiamentos para
o comércio incluiu também os recursos do FCO. Economis-
ta e proprietário da Razente Projetos e Consultoria, Pedro
Razente, lembra que os recursos oficiais, disponibilizados
por meio do BNDES e também do FCO, são as opções mais
procuradas pelos investidores, pelas taxas menores e prazos
mais longos para pagamento.

Acrescenta que as obras de geração e transmissão de
energia elétrica, assim como as ligadas ao transporte têm de-
mandado grande parte do crédito ofertado. De acordo com
o BNDES, o maior volume desembolsado no ano passado
foi transferido para os setores de transporte rodoviário (R$
692,288 milhões) e ferroviário (R$ 339,146 milhões). Estes
registraram, respectivamente, incremento de 23,07% e
68,80% nos valores emprestados, em relação a 2010. 

FCO - Desta linha de crédito oficial, o setor empresa-
rial de Mato Grosso contratou R$ 1 bilhão, 38,52% a mais
que em 2010 (R$ 721,9 milhões) e 190,86% acima de
2009 (R$ 343,8 milhões), conforme dados da superinten-
dência regional do Banco do Brasil. 

Regras para estoque não saem


