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EXPORTAÇÕES 

Negócios vão superar US$ 11 bi
FABIANA REIS

EDITORA DE ECONOMIA

Exportações mato-grossenses fecharão o ano
de 2011 com negócios superiores a US$ 11 bilhões,
representando mais um recorde no Estado. O mon-
tante é estimado por industriais e analistas do setor
ao avaliar o desempenho da balança comercial do
Estado no acumulado dos 11 primeiros meses do
ano. De janeiro a novembro
foram embarcados US$
10,263 bilhões em produtos,
contra US$ 7,817 bilhões no
mesmo período do ano passa-
do, alta de 31,2%. Sobre os 12
meses de 2010, quando foram
contabilizados US$ 8,451 bi-
lhões, a expansão é de 21%.

Alta no preço das com-
modities agrícolas e aumento
no volume embarcado são al-
guns dos fatores que contribuí-
ram para a boa performance de
Mato Grosso ao longo deste
ano. O Estado tem uma partici-
pação de 4,39% sobre o volu-
me embarcado pelo país no
mesmo período, que somou US$ 233,912 bilhões.
“Estamos ganhando mais espaço. Há 2 anos éramos o
10º colocado no ranking nacional e estamos querendo
o 7º lugar”, afirma Paulo Henrique Cruz, coordenador
de Comércio Exterior da Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Minas e Energia (Sicme). Ele complementa

dizendo que os embarques de produtos do agronegó-
cio são mais concentrados no segundo semestre do
ano, o que influencia na perspectiva positiva para o
balanço anual.

A pauta de exportação mato-grossense é forma-
da basicamente de produtos do agronegócio. Entre
as mercadorias enviadas ao comércio exterior, o
complexo soja é o carro-chefe. Nos primeiros 11
meses deste ano as vendas somaram US$ 6,439 bi-

lhões, alta de 29,5% sobre os
US$ 4,969 bilhões em igual

intervalo de 2010. A maior
variação percentual, apre-
sentada na mesma base de

comparação, foi do milho,
que avançou 53,7%, saindo

de US$ 1,014 bilhão no ano passa-
do para US$ 1,557 bilhão este ano,
com valor financeiro acima do
complexo carnes (que era o segun-
do maior), que embarcou US$
1,233 bilhão de janeiro a novembro
deste ano, ante US$ 1,019 bilhão do
ano passado, crescimento de 21%.

“O agronegócio é um setor
muito importante para Mato Grosso
e a tendência é que ele ganhe mais

espaço nos próximos anos. Com tantas áreas disponí-
veis para o plantio e a tendência de confinamento na
pecuária bovina, e a perspectiva de queda das expor-
tações de soja dos Estados Unidos devem estimular os
produtores locais a investir na cultura e na recupera-
ção de áreas”, analisa o presidente da Federação das

Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Jandir Milan. Ele
afirma também que a melhora na logística mato-gros-
sense, com a conclusão da BR-163, vai refletir positi-
vamente nos embarques, que serão direcionados para
o Norte do país, reduzindo os custos com frete.

Importações - De janeiro a novembro, as
importações mato-grossense subiram 63,7%, pas-

sando de US$ 871,7 milhões em 2010 para US$
1,426 bilhão este ano. Entre os produtos adquiridos
no mercado externo estão insumos agrícolas e má-
quinas. “Com o dólar em baixa, é uma oportunidade
para as empresas ampliarem suas produções e reno-
varem seus parques industriais, adquirindo novos
equipamentos e mais tecnologia”, afirma o presiden-
te da Fiemt, Jandir Milan.

Soja é o carro-chefe das vendas externas mato-grossenses, com US$ 6,439 bilhões até novembro
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MICRO E PEQUENAS

Comércio tem mais empresas
SISSY CAMBUIM
DA REDAÇÃO

Cerca de 57% das micro e
pequenas empresas (MPE) de
Mato Grosso estão no comér-
cio, conforme o anuário do Tra-
balho na Micro e Pequena Em-
presa, feito pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Econômicos (Dieese) em
parceria com o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae). Se
for somado o setor de serviços,
este índice pode chegar a apro-
ximadamente 80%.

De acordo com o presi-
dente da Junta Comercial de
Mato Grosso (Jucemat), Roberto
Peron, 90% dos empregos são
gerados justamente nas empre-
sas do comércio e de prestação
de serviços. O que chama a aten-
ção é que estas empresas não se
concentram apenas Capital. Em
2010, Mato Grosso registrou ín-

dice acima da média nacional de
MPEs instaladas no interior. 

Das 100,115 mil instaladas
em todo Estado, 75,9% estão fo-
ra de Cuiabá. No país, esta taxa
é de 69,3% e na região Centro-
Oeste, o índice é de 53,7%. No
ano passado, as MPEs foram
responsáveis pelo pagamento de
49,9% dos salários em Mato
Grosso, mas segundo Peron, o
Estado também registra cresci-
mento na geração de empregos
na indústria e no agronegócio.

Esta estimativa, novamen-
te, reflete no comércio, já que
conforme o presidente, para ca-
da emprego gerado na indústria,
são gerados aproximadamente 4
nos setores comercial e de pres-
tação de serviços. E é justamen-
te neste último que as perspecti-
vas para o próximo ano são ain-
da mais otimistas.

Nos estados que receberão
os jogos da Copa do Mundo de
2014, a estimativa é que o cres-

cimento seja principalmente no
setor de serviços, que inclui ho-
telaria e gêneros alimentícios,
como bares e restaurantes. Pe-
ron também explica que a gera-
ção de empregos entre grandes e
pequenas empresas é despropor-
cional. Enquanto uma que arre-
cada cerca de R$ 1 bilhão conta
com 2,5 mil empregados, uma
micro ou pequena empresa, com
capital de R$ 100 mil, tem até 7
funcionários.

Mato Grosso deve fechar
2011 com 180 mil novas empre-
sas, das quais pelo menos 50 mil
serão constituídas por empreen-
dedores individuais, no progra-
ma do governo federal à forma-
lização. Em todo o país, nos últi-
mos 10 anos, as MPEs foram
responsáveis pela geração de
cerca de 6,1 milhões de empre-
gos. No ano passado, elas repre-
sentaram 51,6% dos empregos
formais privados não-agrícolas e
pagamento de 40% dos salários.

Justiça suspende projeto de usinas
SISSY CAMBUIM

DA REDAÇÃO

Três usinas do complexo Teles
Pires tiveram os projetos suspensos
por decisão da Justiça Federal de Ma-
to Grosso. A pedido do Ministério
Público Estadual (MPE), juntamente
com o Ministério Público Federal
(MPF) e o Sindicato Rural de Sinop,
as hidrelétricas Colíder, Sinop e Ma-
gessi, cujos processos de licencia-
mento estavam sendo analisados pela
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente (Sema), deverão ser feitos pe-
lo Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

As usinas encontravam-se em
fase inicial de construção. Por meio
da assessoria, a Sema informou que
nem chegou a receber a documenta-
ção referente à Magessi. Já o proces-
so da Sinop estava em análise, en-

quanto o da Colíder encontrava-se na
fase de licenciamento de instalação
(LI). Assim, a ação teve caráter mais
preventivo. Uma das usinas, a Sinop,
chegou a inscrever o projeto de fonte
hidráulica no Leilão A-5 para oferta
de energia elétrica, mas foi excluída
da concorrência.

A Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), empreendedora da usi-
na, informou por meio de assessoria
de imprensa, que ainda não foi noti-
ficada sobre a decisão judicial. Na
ação, proposta em outubro de 2010,
a promotora de Justiça Audrey Ility
alegou que, diferentemente do que
planejou o governo, no projeto que
inclui as 6 usinas do complexo, to-
das precisam ser licenciadas pelo
Ibama, incluindo estas 3. Isso por-
que o rio Teles Pires, divisa entre
MT e Pará, pertence à União, por-
tanto, os impactos resultantes dos
empreendimentos, precisam ser ava-

liados por órgão nacional. Ela expli-
ca que, avaliando o conjunto das usi-
nas, os impactos ambientais regio-
nais serão significativos. 

Além da Sinop, Colíder e Ma-
gessi, integram o complexo de hidre-
létricas as usinas Teles Pires, Foz do
Apiacás e São Manoel, que conforme
o projeto do Estado, já tinham enca-
minhado o processo de licenciamento
ao Ibama. O juiz federal Luiz Bispo
da Silva Neto destacou, em sua deci-
são, que o licenciamento de um com-
plexo de usinas no mesmo rio, com
notória agressividade ambiental, não
pode ser repartido entre diferentes ór-
gãos de controle ambiental. 

A decisão tem caráter liminar e
o governo e a Sema podem recorrer.
A Procuradoria Geral do Estado
(PGE) ainda está analisando a docu-
mentação. Até que tramite em julga-
do, o andamentos dos processos fi-
cam suspensos na secretaria.

Hidrelétricas estão sendo construídas no rio Teles Pires em Mato Grosso na divisa com o Pará

Divulgação

AMBIENTAL 

Janeiro US$ 484,187 milhões
Fevereiro US$ 495,708 milhões
Março US$ 1,018 bilhão
Abril US$ 1,100 bilhão
Maio US$ 1,015 bilhão
Junho US$ 988,853 milhões
Julho US$ 919,187 milhões
Agosto US$ 1,113 bilhão
Setembro US$ 1,066 bilhão
Outubro US$ 1,035 bilhão
Novembro US$ 1,025 bilhão
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