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Recursos ofertados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para investimentos em Mato Grosso cresceu
104,9% no 1º trimestre deste ano sobre o mesmo pe-
ríodo de 2012, totalizando R$ 1,254 bilhão, ante os
R$ 612,3 milhões aplicados no ano anterior. Mon-
tante disponibilizado para os investidores em 2013
foi liberado por meio de 8,842 mil contratos, sendo
28,2% a mais que o número de operações registra-
das em 2012, quando chegou a 6,895 mil. 

Atividade agropecuária foi a que mais con-
tratou os financiamen-
tos do BNDES, cap-
tando 49,39% do re-
curso total, no valor
de R$ 619,7 milhões.

Montante regis-
trado para os 3 primei-
ros meses deste ano su-
perou em 137,4% o va-
lor apurado para igual
intervalo de 2012 (R$ 261,1 milhões). Número de
contratos atendidos com o crédito para o setor tam-
bém evoluiu 71,4% e chegou a 2,141 mil, ante
1,249 mil de janeiro a março do último ano. De
acordo com o presidente da Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja),
Carlos Fávaro, o setor agrícola recorreu mais ao
crédito para aquisição de máquinas e investimentos
em armazenagem. 

Ele lembra que para esta última opção, está
previsto um aporte de R$ 1,920 bilhão originários
do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO) ainda este ano. Pecuaristas
foram atendidos basicamente por meio de duas li-
nhas de crédito enquadradas no BNDES, segundo
o superintendente da Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat), Luciano Vacari. “Houve
redução dos juros no final do ano passado que per-

mitiu aos pecuaristas acessarem esses recursos pa-
ra compra de tratores e o setor não empresta mais
porque as condições ofertadas não são compatíveis
com a atividade”. 

Comércio e serviços - Maior crescimento
no volume de empréstimos foi registrado no setor
terciário, que demandou R$ 235,8 milhões, sendo
165% a mais que o saldo contabilizado nos 3 pri-
meiros meses de 2012, de R$ 89 milhões. Número
de contratos também subiu 27,1% no acumulado de
janeiro a março, totalizando 4,870 mil operações,
ante 3,831 mil no ano anterior. Na avaliação do di-

retor da Federação das
Associações Comer-
ciais e Empresariais de
Mato Grosso (Fac-
mat), Manuel Gomes
as condições assegura-
das nos financiamen-
tos desde o ano passa-
do, após as medidas de
redução das taxas de

juros, tornaram o crédito mais acessível. “Além dis-
so, com o lançamento do Cartão BNDES ficou me-
nos burocrático contratar os financiamentos, princi-
palmente para os micro e pequenos empresários”. 

Indústria - Menor crescimento e captação
de recursos do BNDES ocorreu na indústria, que
contratou R$ 60,1 milhões de janeiro a março deste
ano em Mato Grosso. Montante representa evolução
de 0,5% sobre os R$ 57,3 milhões do ano passado.
Valor total foi pulverizado entre 939 operações, que
aumentaram 31% sobre a quantidade registrada em
2012, quando envolveu 717 contratos. Nesta ativi-
dade, o segmento de Alimentos e Bebidas foi que
absorveu a maior parcela dos recursos aplicados na
área industrial, num total de R$ 18,3 milhões e cres-
cimento de 167,1% sobre o montante registrado no
1º trimestre do ano anterior, de R$ 6,8 milhões. 

Empréstimos do BNDES foram liberados aos setores comercial, industrial e do agronegócio

MT contrata R$ 1,254 bilhão
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Atividade agropecuária foi a que mais contratou financiamentos em MT, somando R$ 619,7 milhões

Lenine Martins/Secom-MT

Cifra contratada para construção de ferrovia é liberada aos poucos

EMPRÉSTIMO POR SETOR 

Transporte e telecomunicações são destaques
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Investimentos na área de
transporte e telecomunicações
abocanharam a 2ª maior fatia de
recursos do BNDES para Mato
Grosso, consumindo 27% do total
ou R$ 339,1 milhões nos 3 primei-
ros meses do ano. Em comparação
com os R$ 205 milhões contrata-
dos no mesmo período de 2012,
houve incremento de 65,5%. Nú-
mero de contratos atendidos, po-
rém, diminuiu 18,8% e totalizou
892 operações, ante 1,098 mil no
ano passado. 

Investimentos no transporte
rodoviário absorveu 58% de todo o
recurso destinado à infraestrutura

em Mato Grosso, correspondendo
a R$ 197,5 milhões, 66,9% a mais
que o volume registrado no 1º tri-
mestre de 2012, quando não ultra-
passou R$ 118,4 milhões. Para o
transporte ferroviário foram libera-
dos R$ 104,2 milhões entre janeiro
a março deste ano, enquanto no
mesmo período do ano passado não
foi registrado nenhum financia-
mento. Presidente do Fórum Pró-
ferrovia e secretário estadual de
Logística, Francisco Vuolo lembra
que os R$ 790 milhões aprovados
em 2009 para construção do trecho
ferroviário entre Alto Araguaia e
Rondonópolis estão sendo libera-
dos gradativamente pelo BNDES e
foram incluídos nos recursos do

Programa Nacional de Aceleração
do Crescimento (PAC1). “Além
disso, houve recursos do banco que
foram liberados às empresas que
estão se instalando nos terminais
de Itiquira e Rondonópolis”. Neste
município, por exemplo, o aporte
realizado pelos investidores alcan-
ça R$ 500 milhões. 

Na área estrutural, os subse-
tores de energia elétrica e de servi-
ços de utilidade pública contrata-
ram menos. Na área de energia, a
retração nos empréstimos chegou a
77,1% e totalizou R$ 17 milhões,
contra R$ 74,2 milhões contabili-
zados em 2012. Para o segmento
de utilidade pública, as contrata-
ções corresponderam a R$ 1,5 mi-

lhão, sendo 70,1% a menos que no
ano anterior, quando somou R$ 5,1
milhões. Conforme o professor do
departamento de Engenharia Elé-
trica da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), Dorival
Gonçalves, os investimentos na ge-
ração de energia por meio de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs) vêm decrescendo desde
2009. “As fontes eólicas ficaram
mais competitivas nos últimos 2
anos e os investimentos nesses em-
preendimentos (PCHs) caíram”.
Acrescenta que os poucos recursos
captados junto ao BNDES devem
ter sido utilizados para eletrifica-
ção rural e uma pequena parcela
pelas hidrelétricas. 
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Municípios podem financiar aquisição de máquinas destinadas às intervenções em vias públicas

Crédito para intervenções viárias
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Foi reaberta pelo BNDES a
linha de financiamento do Progra-
ma de Intervenções Viárias (Pro-
vias), voltada especificamente pa-
ra as prefeituras. Recursos dispo-
nibilizados para toda a região Cen-
tro-Oeste somam R$ 83,3 milhões.
Em Mato Grosso, apenas 3 muni-
cípios ou 2,12% do total existente
no Estado apresentaram projetos
para captação dos recursos, que se-
rão liberados de acordo com a de-
manda estadual, segundo informa-
ções da superintendência do Banco
do Brasil (BB). Prazo para proto-
colar as propostas junto ao BNDES
é de 31 de maio a 14 de junho. 

Por meio dessa linha de cré-
dito, os municípios podem finan-
ciar a aquisição de máquinas e
equipamentos destinados às inter-
venções em vias públicas, rodovias

e estradas. Entre os itens financiá-
veis estão máquinas rodoviárias,
equipamentos para pavimentação,
tratores, caminhões, compactado-
ras de lixo, entre outros.

Adesão ao Programa foi fei-
ta pela prefeitura de Nova Monte
Verde, com o propósito de adquirir
motoniveladoras, caminhões-ca-
çamba e pás-carregadeiras, para
atender a Secretaria Municipal de
Obras na manutenção das estradas
e pontes, numa extensão total de
mil quilômetros. Recurso pleitea-
do alcança R$ 1,250 milhão, infor-
ma o prefeito Arion Silveira
(PMDB). “Hoje os gastos da pre-
feitura com manutenção de maqui-
nários desgastados é suficiente pa-
ra pagar a prestação do financia-
mento e ainda sobra recurso para
aplicação em outras secretarias”.
Outros 2 municípios que apresen-
taram projetos visando os recursos

foram Ipiranga do Norte e Tapurah. 
De acordo com o Banco do

Brasil, só podem pleitear os finan-
ciamentos as prefeituras que rece-
berem do BNDES o Termo de Ha-
bilitação. Para obtê-lo, o agente
público deve procurar o Banco do
Brasil com todos os documentos
necessários e preencher os formu-
lários, conforme pautado pelo Ma-
nual de Instruções e Pleitos da Se-
cretaria do Tesouro Nacional
(MIP/STN). 

Condições - O limite fi-
nanciável é de R$ 1,250 milhão pa-
ra municípios com população até
50 mil habitantes e chega a R$ 3
milhões para aqueles com mais de
50 mil habitantes. Valor pode ser
100% financiado e pago em até 54
meses, com carência de até 6 me-
ses. Encargos cobrados envolve a
TJLP mais 4% ao ano. 
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Desembolsos no Estado
Atividade Valor Nº de operações
Agropecuária R$ 619,7 milhões 2.141
Infraestrutura R$ 339,1 milhões 892
Comércio/Serviços R$ 235,8 milhões 4.870
Indústria R$ 60,1 milhões 939

Fonte: BNDES/1º trimestre de 2013
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