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Crescimento econômico

Prefeito exerce papel vital
Gestores que assumirem o comando das 141 prefeituras de MT devem elaborar projetos de longo prazo

Em Mato Grosso, 75,8% dos 
municípios respondem por ape-
nas 26% do Produto Interno 
Bruto (PIB) estadual, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). São 
107 cidades com menos de 20 
mil habitantes. Para aumentar 
a geração de riquezas e redu-
zir as desigualdades econômi-
cas entre os municípios mato-
grossenses é preciso identificar 
fragilidades e potencialidades 
locais, dizem economistas. A 
partir daí, os gestores públicos 
que assumirem o comando das 
141 prefeituras em 1º de janeiro 
de 2021 devem elaborar projetos 
de desenvolvimento de longo 
prazo. O caminho apontado 
por economistas para melho-
rar a geração e distribuição de 
renda inclui a formação de con-
sórcios intermunicipais, busca 
de auxílio dos órgãos de fomen-
to, investimento em educação, 
qualificação profissional e apoio 
institucional às empresas.

Municípios com menor PIB 
geralmente possuem menos 
habitantes, sendo necessário 
avaliar diferentes dimensões da 
pobreza, como acesso a serviços 
de saneamento básico, saúde e 
educação, para assim entender 
as dificuldades em cada loca-
lidade, observa Cláudia Heck, 

docente da Faculdade de Eco-
nomia e pesquisadora do Nú-
cleo de Pesquisas Econômicas 
e Socioambientais (Nupes) da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT).

Variáveis e situações diver-
sas, como migração, declínio ou 
estagnação econômica, baixa 
renda média local, ausência de 
infraestrutura urbana, restri-
ção a recursos externos, situa-
ção econômico-financeira das 
prefeituras, poder político, ca-

racterísticas naturais da região, 
entre outras, podem se tornar 
barreiras ao desenvolvimento, 
acrescenta Breno Augusto de 
Barros Antunes, economista, 
mestre em Administração Pú-
blica e professor do Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT). 
Para ele, Mato Grosso acomoda 
municípios com baixo desen-
volvimento devido ao processo 
histórico de formação econô-

mica da região e fins de ciclos 
econômicos locais. “O resgate 
virá de programas de desenvol-
vimento regional”, afirma. 

Antes, porém, é importante 
saber qual a evolução que se 
busca, complementa Heck. Em 
um economia globalizada, criar 
circuitos produtivos ou ingres-
sar nos já existentes irá deman-
dar planejamento econômico de 
longo prazo e habilidades locais, 

reforça a professora e pesqui-
sadora da UFMT. “A produção 
de grãos é um caminho, mas 
não pode ser vista como única 
alternativa para a economia es-
tadual. Mato Grosso possui uma 
riqueza natural imensa, o único 
estado do país com 3 biomas em 
seu território. Buscar se favo-
recer dessa posição de forma 
sustentável pode trazer muitos 
benefícios”, conclui.

O desenvolvimento econômico de um município está diretamente atrelado ao desempenho do gestor público

Chico Ferreira

Empreendedorismo gera progresso
Da Redação

Incentivar o empreen-
dedorismo e qualificação 
profissional são ações 
importantes para o pro-
gresso econômico susten-
tável. Priorizar a geração 
de empregos, capacitar 
e mobilizar lideranças, 
desburocratizar serviços, 
optar por compras locais, 
incentivar a cooperação e 
o crédito, promover a ino-
vação e sustentabilidade 
também ajudam a acelerar 
o processo de desenvolvi-
mento. Essas alternativas 
são detalhadas pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), que lançou 
um guia para colaborar 
com gestores públicos na 
elaboração de planos de 
governo municipais. 

“O Brasil oferece mui-
tas oportunidades para 
novos empreendimentos 
crescerem, mas também 
apresenta muitos riscos, 
especialmente com uma 
estrutura tributária com-
plexa”, comenta Cláudia 
Heck, docente da Facul-
dade de Economia e pes-
quisadora do Núcleo de 

Pesquisas Econômicas e 
Socioambientais (Nupes) 
da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT).

Municípios com maior 

população rural podem 
desenvolver políticas de 
mecanização, fomento a 
novos produtos da agri-
cultura familiar e logís-

tica para buscar novos 
mercados consumidores, 
considera Heck. Naque-
les com maior atividade 
urbana, é possível forta-
lecer o setor de servi-
ços ou industrial, com 
qualificação direciona-
da para áreas de maior 
oferta de empregos. 

Qualif icação é um 
ganho incorporado às 
pessoas em benefício 
próprio, das empresas 
e sociedade, acrescenta 
Breno Augusto de Barros 
Antunes, economista, 
mestre em Administra-
ção Pública e profes-
sor do Instituto Federal 
de Mato Grosso (IFMT). 
“Não pode prescindir de 
componentes científicos, 
culturais, humanitários e 
tecnológicos, haja vista 
a complexidade que se 
apresenta agora e no 
futuro. O baixo nível de 
renda, porém, dificulta 
o acesso ao aperfeiçoa-
mento profissional, pois 
o que se ganha é direcio-
nado para a subsistência”, 
considera. Diante disso, 
ações do poder público 
e iniciativa privada são 
fundamentais. (SB)

Qualificação profissional é da maior importância

Rafael Manzutti/Arquivo

Projeto estimula 
as agroindústrias
Da Redação

Municípios mato-
grossenses tem recebido 
apoio na elaboração de 
projetos de agroindus-
trialização. Nas locali-
dades com economia 
estagnada, a produção 
primária vem sendo ver-
ticalizada por meio de 
agroindústrias, agregan-
do valor aos produtos da 
agricultura familiar, ge-
rando emprego e renda. 

Neste ano, 7 muni-
cípios foram atendidos 
com projetos para cons-
trução de agroindús-
trias, sendo Pedra Preta, 
São José dos 4 Marcos, 
Nova Brasilândia, Nova 
Bandeirantes, Apiacás, 
Campo Verde, Aripuanã 
e São Pedro da Cipa.

Desde 2015, 46 muni-
cípios receberam apoio 
com a elaboração de 
projetos de agroindús-
trias pela Central de 
Projetos da Associação 
Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), com-
posta por engenheiros, 
arquitetos, geólogos e 

topógrafos. Abatedou-
ros de aves, entreposto 
de mel, pescado, fábrica 
de laticínios, farinheira, 
indústrias de processa-
mento de cana de açú-
car e frutas são alguns 
exemplos dos projetos 
agroindustriais elabora-
dos pela equipe. 

A entidade munici-
palista também apoiou 
a criação do Sistema 
Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial 
Familiar e de Pequeno 
Porte (Susaf). Por meio 
de consórcios inter-
municipais ou direta-
mente com o municí-
pio, o sistema permi-
te a equivalência das 
inspeções e vigilância 
sanitária para produ-
ção e comercialização 
de produtos de origem 
animal e vegetal. “A 
meta da instituição é 
atender a expectativa 
dos gestores munici-
pais com ações neces-
sárias ao desenvolvi-
mento regional”, diz o 
presidente da AMM, 
Neurilan Fraga. (SB)
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