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Treze municípios mato-grossenses registraram o maior Produto Interno
Bruto (PIB) do Centro-Oeste em 2009, entre os 30 analisados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e somaram, juntos, R$ 32,998
bilhões. Restante está distribuído entre Goiás (11), Mato Grosso do Sul (3) e

Distrito Federal (1). Na relação dos 30 menos ricos da região, 3 são de Mato
Grosso, conforme estudo do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios
2005-2009. Goiás agrega a maioria, com 26. 

As capitais ocupam as 4 primeiras posições no ranking dos 30 maiores
do Centro-Oeste, com Cuiabá se mantendo na 4ª posição, com PIB de R$
9,816 bilhões, concentrando 29,74% da soma dos 13 municípios mato-gros-

senses que figuram no ranking. À frente de Cuiabá estão Bra-
sília (R$ 131,487 bilhões), Goiânia (R$ 21,386 bilhões) e
Campo Grande (R$ 11,645 bilhões). 

Dentre aqueles com menor PIB, lidera a lista dos 30
menores o município goiano de Anhanguera (R$ 8,194 mi-

lhões) seguido de Araguainha (MT), com R$ 11,523 milhões.
Ainda em Mato Grosso, ocupa o 10º lugar Serra Nova Dou-
rada (R$ 15,963 milhões) e em 17º figura o município de No-
vo Santo Antônio (R$ 18,349 milhões). 

Na análise do PIB per capita, que alcançou R$ 26,471
mil em Mato Grosso e R$ 16,918 mil no país, o município de
Campos de Júlio, com 5,223 mil habitantes, registrou R$
119,560 mil, sendo o valor mais elevado do Estado e o 8º
maior do país. Entre 2005 e 2009, o PIB do município evo-
luiu 67,52%, subindo de R$ 372,765 milhões para R$
624,462 milhões. Segundo maior PIB per capita do Estado foi
no município de Santa Rita do Trivelato, com 2,751 mil habi-
tantes, onde chegou a R$ 98,890 mil, apesar do PIB total se
manter em R$ 272,048 milhões em 2009. Em Lucas do Rio
Verde, a soma das riquezas geradas pelo município subiu
155,34% no mesmo período, variando de R$ 708,762 milhões
em 2005 para R$ 1,809 bilhão em 2009, mas o PIB per capi-
ta se manteve em R$ 53,933 mil. Em Sapezal, o PIB per ca-

pita totalizou R$ 90,174 mil, após saltar de R$ 1,025 bilhão em 2005 para R$
1,418 bilhão em 2009, variação de 38,3%. Economista Dilamar Dalemolle ex-
plica que o PIB per capita pode variar de acordo com a demografia de cada re-
gião e, conforme aponta estudo do IBGE, os municípios com maior PIB per
capita em 2009 tinham como característica comum a baixa quantidade de ha-
bitantes. “Ele pode aumentar não apenas em função do PIB total, mas também
diante da redução no número de pessoas, lembrando que a tendência é dimi-
nuir cada vez mais a população no interior”. Dalemolle acrescenta que o re-
sultado do PIB não é um indicador eficiente para analisar a distribuição de ren-
da, que continua desigual em todo país, refletindo puramente o ganho econô-
mico de cada região. 

Nacional - Pesquisa do IBGE continua confirmando a má distribuição
da riqueza no Brasil, sendo que em 2009 aproximadamente 25% de toda a ren-
da gerada no país estava concentrada em 5 municípios (São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte), os quais aglomeravam 12,6% da
população nacional. 

de reais, é o valor que o Impostômetro
- gasto do brasileiro com impostos -
atingiu nesta quarta-feira (14). 
Previsão é de que a cifra chegue a 
R$ 1,5 trilhão este ano. 

Restituição

AReceita Federal começa a pagar hoje (15) o 7º lote de
restituição do Imposto de Renda 2011 (ano-base 2010).

Em Mato Grosso, pagamento deve atingir R$ 3,278 milhões
para 1,570 mil contribuintes.

Moradia

Municípios com até 50 mil
habitantes têm até 30 de dezembro
para enviar ao governo federal
propostas para participar do Minha
Casa, Minha Vida. Objetivo é apoiar
estados e municípios no
desenvolvimento de ações de
acesso à moradia, direcionadas a
famílias com renda até R$ 1,6 mil.
No total serão ofertadas 110 mil
unidades habitacionais em todas a
regiões do país.

1,4
Obrigatoriedade

Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) esclarece
que cerca de 40 mil contribuintes do ICMS estão obrigados a
utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Estado, e não existe
norma que determine a desobrigação. Desde o início da
implantação, em 2008, exigência vem sendo gradativa pela
Receita Federal. Em MT, objetivo é que 80% dos contribuintes
do usem a NF-e até abril de 2012.
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Cuiabá ocupa 4ª posição,
com PIB de R$ 9,816 

bilhões há 2 anos

MAIOR PIB Análise considera o desempenho de 30 cidades da região Centro-Oeste

13 municípios de MT
aparecem no ranking
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Na relação dos 100 maiores
municípios brasileiros com maior
valor adicionado bruto da agrope-
cuária, 21 são de Mato Grosso, com
Sorriso e Sapezal ocupando, respec-
tivamente, a 3ª e 4ª posições. Pelo
estudo do IBGE, a riqueza obtida da
agropecuária em 2009 totalizou R$
647,021 milhões em Sorriso e R$
636,862 milhões em Sapezal.

Outras cidades mato-grossen-
ses que figuram entre aqueles que
mais agregaram valor pela agrope-
cuária são Diamantino (9º), Nova
Mutum (13º), Lucas do Rio Verde

(15º), Itiquira (23º), Juara (24º), No-
va Ubiratã (26º), Campos de Júlio
(29º), Pedra Preta (58º), Querência
(63º), Rondonópolis (65º), Brasnorte
(70º), Tapurah (75º), Poxoréo (79º),
Sinop (81º), Marcelândia (82º), Tan-
gará da Serra (83º), Cáceres (90º) ,
Santa Rita do Trivelato (92º) e Novo
São Joaquim (99º). 

Na análise do maior valor adi-
cionado bruto da indústria, Rondo-
nópolis figura ocupa a 82ª posição
nacional, com saldo de R$ 1,797 bi-
lhão, ficando à frente da capital
Cuiabá, que ocupa a 86ª posição e
saldo de R$ 1,711 bilhão. Lidera o
ranking a capital paulista, com R$

66,864 bilhões, seguida do Rio de
Janeiro (R$ 20,989 bilhões), Manaus
(R$ 15,907 bilhões) e Campo dos
Goytacazes (R$ 14,253 bilhões). 

Em Rondonópolis, segundo o
secretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Valdemir
Castilho Soares, o crescimento do
município está associado principal-
mente à atração de novas empresas,
que aumentou 58% neste ano, em
comparação com 2010. “Entre
2009 e 2010 foram criadas 1,9 mil
empresas e, em 2011, foram mais
3,004 mil”. Indústrias implantadas
no município atuam em diferentes
segmentos, como metalúrgica, têx-

til, bebidas e fertilizantes.
“Nosso forte não tem sido a

atividade agropecuária, porque a
área plantada tem se mantido”. Em
Sorriso, a geração de riqueza está
atrelada tanto à produção agrícola,
especialmente soja e milho, quanto
à industrialização. De acordo com o
secretário municipal de Indústria,
Comércio e Turismo, Zilton Maria-
no de Almeida, a área plantada de
soja no município aumentou 10%.
“Desenvolvimento se acentuou
principalmente após a crise de
2008, tanto no agronegócio quanto
na produção industrial”. (SB) - Leia
mais na página 8)

Epitácio Pessoa/AE

Vinte e uma cidades puxaram o bom desempenho 
estadual quando o assunto foi o agronegócio

AGROPECUÁRIA

Sorriso e Sapezal são destaque no Brasil
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LISTA DAS CIDADES

Município Posição PIB

Cuiabá 4ª R$ 9,816 bi
Rondonópolis 6ª R$ 4,862 bi 
Várzea Grande 11ª R$ 3 bi
Sorriso 14ª R$ 2,339 bi
Primavera do Leste 18ª R$ 1,969 bi
Sinop 20ª R$ 1,813 bi
Lucas do Rio Verde 21ª R$ 1,809 bi
Sapezal 22ª R$ 1,418 bi
Campo Novo do Parecis 23ª R$ 1,389 bi
Tangará da Serra 24ª R$ 1,315 bi
Nova Mutum 26ª R$ 1,2 bi
Campo Verde 27ª R$ 1,152 bi
Diamantino 28ª R$ 908,566 milhões


