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alcançado em 2014, no 

desafios e prioridades pa

compromissos que apres

governo. 

Neste momento 

oportunidade para expre

governar este importa

responsabilidade que re

comigo o chamado para 

desafios que se apresen

Parlamento. 

Já neste primeiro 

organizar a máquina a

essenciais. Foram realiz

da estrutura atual do go

uma ampla reforma adm

com a sociedade, bus

eficiência, a transparên

políticas públicas a todos
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 Presidente, 

res e Senhora Parlamentares,  

 

satisfação que cumpro meu dever con

s legislativos, e encaminho a esta Ca

xecutivo de 2015, apresentando uma sínt

o âmbito das políticas públicas, e também

para o meu primeiro ano de mandato, con

esentei à população mato-grossense, em

 de mudança política em Mato Gross

ressar aos ilustres parlamentares o me

rtante Estado da Nação, pois é 

recai sobre mim e toda a equipe que a

a a vida pública.Com motivação enfrentar

entam e, para isso, também conto com a 

o mês de governo realizamos medidas im

administra e garantir o funcionamento

lizados remanejamentos de atribuições e

overno, nos preparando desde já para a

ministrativa que iremos apresentar a esta 

uscando aprimorar a gestão pública f

ncia, a economicidade e a qualidade 

os os mato-grossenses. 

overnador 2015 

nstitucional, na 

Casa Cidadã a 

ntese do que foi 

m, os principais 

nforme carta de 

m meu plano de 

sso aproveito a 

eu orgulho em 

 uma imensa 

aceitou abraçar 

aremos todos os 

a parceria deste 

importantes para 

to dos setores 

e competências 

 a realização de 

a Casa e discutir 

fortalecendo a 

 na oferta das 



 

Definimos também

Hospital Central, paralisa

de ser uma determinaçã

de honrar um antigo co

finalizamos o projeto arq

existente, em decorrênci

que houve iniciativa ne

orçamento anual para at

Mesmo assim estamos s

do Estado para concretiz

Nesta oportunida

comemoração dos 150 a

feitos de reconhecimento

natureza diplomática e d

sistema brasileiro de tele

símbolo de orgulho p

desenvolvimento de nos

com a integração nacion

pouca tecnologia e bases

Quero ainda des

Legislativo e o Judiciário

a sociedade em busca 

enfrentamento dos desa

Grosso e melhores cond

Assim conto com 

para juntos transformarm
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ém providências necessárias para retom

isadas há mais de 30 anos. A retomada de

ão do Ministério Público Federal é, també

compromisso com o cidadão mato-gros

rquitetônico necessário para readequar a 

cia do tempo que a obra esteve parada. 

esta Casa para alocar recursos no pro

atender esta demanda, entretanto, a propo

 somando esforços dentre as possibilidad

tizar esta obra e ampliar a oferta de serviço

ade destacamos que dedicaremos o 

 anos de Marechal Rondon, ilustre mato-g

to mundial por seu papel de pacificador e

 de proteção aos índios e à floresta. Foi 

lecomunicações ao implantar o telégrafo e

para todos nós, com sua atuação 

osso Estado. Difundiu nossa cultura e c

nal do extenso território brasileiro, em tem

es cartográficas. 

estacar que, trabalharemos em conson

io, em parceria com os Prefeitos e dialoga

a de soluções para os problemas já iden

safios futuros, promovendo o desenvolvim

dições de vida a todos os mato-grossense

 o apoio desta Casa e com a confiança 

rmos a realidade do nosso Estado. 
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o ano 2015 à 
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 e se tornou um 

o em prol do 
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gando com toda 
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imento de Mato 

ses. 

a de nosso povo 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

CONTEXTO SOCIAL ......

Educação .........................

Ciência e Tecnologia......

Saúde ...............................

Segurança Pública ........

A DINÂMICA ECONÔMIC

Turismo ............................

Mercado de Trabalho ...

Transporte ......................

FINANÇAS PÚBLICAS ...

Comportamento das Re

Comportamento dos Ga

 

 
 
 
 

 

    Mensagem do Gove

SUMÁRIO 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ICA DO ESTADO ...........................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

eceitas ...........................................................

astos ..............................................................

 

vernador 2015   

5 
 

.......................... 6 

........................ 6 

........................ 27 

........................ 30 

........................ 52 

........................ 60 

........................ 74 

........................ 78 

........................ 79 

........................ 85 

........................ 85 

........................ 90 



 
 
CONTEXTO SOCIAL
 
Educação 
 

Os indicadores da

e o médio, ainda se enc

Longo Prazo (PLP) do E

Dentre os indicad

políticas públicas da E

Educação Básica (IDEB)

Em dados comparados,

aumentou 0,2 pontos, pa

(2013), não houve altera

fundamental. 

Considerando que

IDEB, acredita-se que ela

 

Gráfico 1  – Evolução do
fundamental, 2005/2013 

Fonte: INEP, 2014. 
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L  

da educação básica, que abrange o ensin

contram abaixo da média nacional, segun

stado para os próximos 20 anos. 

adores mais relevantes para a orientaç

 Educação estão o Índice de Desenv

B) e a proficiência em língua portuguesa 

s, segundo o gráfico 01, entre 2009 a 

passando de 4,9 para 5,1 pontos, e na úl

ração no valor do IDEB, para os anos inic

ue a meta prevista no PLP para 2015 é de

ela possa ser atingida de acordo com o pla

o IDEB da educação básica nos anos inic
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ino fundamental 

undo o Plano de 

ção de nossas 

nvolvimento da 

a e matemática. 

a 2011, o IDEB 

última avaliação 

niciais do ensino 

de 5,2 pontos no 

lanejado. 

iciais do ensino 



 

No entanto, é imp

do IDEB identificou que 

permanência) que nos in

fluxo são muito importan

distorção idade-série/fas

adequada no ensino méd

o IDEB nesta etapa requ

Já o IDEB, nos an

desempenho para o ano

em 2013, foi de 4,5 pon

queda de 0,2 ponto. A a

longe de se alcançar a m

que os resultados não tê

 

Gráfico 2 – Evolução do 
fundamental, 2005 – 201

Fonte: INEP, 2014. 
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portante ressaltar que a observação da 

e houve melhor desempenho no fluxo es

 indicadores de proficiência. Assim medida

antes para reduzirem os índices de evasã

se/ano e contribui para que o aluno ingre

édio. Mas os saltos de melhoria em nosso

uer foco em ações de ensino para a profic

anos finais do ensino fundamental aprese

no de 2013. Em 2009 o índice foi de 4,3,

ntos. Ou seja, em um período de três an

 avaliação de 2013 mostrou que Mato Gro

 meta - 4,6 pontos - nesta etapa de ensino

têm apresentado crescimento linear (Gráfi

o IDEB da educação básica nos anos finai
12  
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a série histórica 

escolar (oferta e 

idas para corrigir 

são, reprovação, 

resse em idade 

sos índices para 

ficiência. 

entou queda no 

3, enquanto que 

nos houve uma 

rosso está mais 

o, considerando 

fico 2).  

ais do ensino 

 



 

Destacamos algun

IDEB, no ensino fundame

● programas 

● adoção de

formação h

● fenômeno g

● ascensão s

● melhoria do

Sobre os program

apenas a exigência de fr

Bolsa Família (PBF), por

percentuais de permanên

índices qualitativos. 

Assim os exam

consideravelmente par

apresentaram melhorias 

com o melhor índice regi

estamos muito longe de

que nos exige uma melh

Os resultados do 

ainda muito abaixo da m

dos alunos apresentara

deste indicador evidenci

ensino fundamental. Entr

Observa-se ainda, no g

proficiência, é mais grave

 

 

 

 

 

    Mensagem do Gove

uns fatores que tem contribuído para o de

mental, destacaram-se: 

s de transferência de renda; 

e novas diretrizes pedagógicas, tais co

 humana; 

 geracional;  

 social da população de baixa renda 

do transporte para os alunos do campo.  

amas de transferência de renda, cabe 

 frequência escolar para gozo do benefício

or exemplo, já foi um fator que agregou n

ência escolar, mas ainda precisamos ava

ames de proficiência, aqueles que

ara a melhoria da qualidade do 

s significativas em língua portuguesa até 

gistrado desde 2005, gráfico 3, mas mesm

e alcançar a meta estabelecida de 40,7%

lhoria em 17,3%. 

o aprendizado adequado em matemática 

 meta prevista para 2015 (33,7%), pois 

ram desempenho adequado em 2011. 

cia um crescimento tímido da proficiência

ntre 2009 e 2011, o indicador avançou ape

gráfico 3, a situação de Mato Grosso, 

ve do que a do Brasil e a do Centro-Oeste
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desempenho do 

omo o ciclo de 

e ressaltar que 

cio do Programa 

 na melhoria nos 

ançar muito nos 

ue contribuem 

o aprendizado, 

 2009 (23,9%), 

smo assim ainda 

7%, em 2015, o 

a também estão 

s apenas 12,8% 

. O movimento 

ia ao término do 

penas 0,1 ponto. 

, em relação à 

te. 



 

Gráfico 3– Percentual de
língua portuguesa nos 80

Fonte: Todos pela Educação,
 

Quando abordam

profissional dos jovens

de trabalho, como prep

as altas taxas de aband

Considerando o 

Educação (a universali

85% de atendimento pa

em 2013 ao Pacto Na

destaca em cursos de a

nesta etapa de ens

oportunidade de qualific
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e alunos com aprendizado adequado em 
0 e 90 anos do ensino fundamental. 

o, 2011.  

amos o ensino médio, a fase de intermedi

s, servindo tanto de maior qualificação p

paração para inserção no ensino superior

ndono e reprovação. 

o objetivo de se alcançar a meta 3 do Plan

lização do ensino médio até 2020 com t

para faixa etária dos 15 a 17 anos), Mato

Nacional do Fortalecimento do Ensino M

 aperfeiçoamento para todos os professo

nsino. Pautados na estratégia de p

ificação e o estado de Mato Grosso aderiu 

15,8

23,9 23,4

11,1
12,7 12,8

2007 2009 2011

Língua portuguesa Matemática 
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 matemática e 

 

diação do futuro 

para o mercado 

ior, identificamos 

lano Nacional da 

 taxa líquida de 

to Grosso aderiu 

 Médio, que se 

ores que atuam 

proporcionar a 

iu ao Pacto.  

40,7

33,7

Meta 2015



 

No estado de M

médio evoluiu de 19% e

observado para o indic

possível supor que est

advindos da proposta

fundamental. No entan

permanência nesta etap

Em Mato Gros

participação de todas

execução das ações d

CAPES, a UFMT, a SE

Conselho Estadual de

CEFAPROS, e todas as

O projeto de fo

pedagógicos do ensino

ações planejadas pelo 

ofertado, bem como, fo

relação à estratégia de

Grosso também aderiu

período de 2009 a 201

Ministério da Educação

integral.  

Na adesão do E

que passaram a ofertar

de carga horária de 800

17 escolas aderiram e o

a SEDUC, a intenção

unidades escolares da 

as condições do tran

cooperação com os mu
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Mato Grosso, a taxa líquida de matrícu

 em 1995 para 60,6% em 2012. Este valo

icador em nível nacional (54,4%). Segund

ste movimento tenha ocorrido pela cheg

sta pedagógica de ciclos de formaçã

anto é necessário avançar nas política

apa de ensino. 

osso, o fortalecimento do ensino mé

s as instâncias responsáveis pela def

de educação, assim, além do MEC, o Pa

EDUC, a UNEMAT, o Fórum Estadual d

e Educação, o Instituto Federal de Ma

as escolas de ensino médio da rede públic

formação continuada de professores e c

ino médio constante no pacto integra um

o MEC com fim último de garantir a qualid

fomentar a educação em tempo integral na

de “ampliar progressivamente a jornada 

iu ao Programa Ensino Médio Inovador (P

015. O Programa é uma ação de apoio 

o nas escolas públicas induzindo a educa

 Estado ao Programa, participaram 07 es

ar o ProEMI a 8.266 alunos matriculados c

00 para 1.000 horas/aula por ano. No ano

 o total de alunos atendido é de 21.050. D

ão é que em 2015 o ProEMI seja am

a rede, inclusive escolas do campo, obser

nsporte escolar, que deve ser feito e

unicípios conforme preconiza o PNE. 

vernador 2015   

10 
 

culas no ensino 

lor é superior ao 

do a SEDUC, é 

gada de alunos 

ção no ensino 

as de oferta e 

édio requer a 

efinição e pela 

Pacto envolve a 

de Formação, o 

ato Grosso, os 

lica estadual. 

 coordenadores 

um conjunto de 

lidade do ensino 

nas escolas. Em 

a escolar”, Mato 

(ProEMI) para o 

io proposta pelo 

cação em tempo 

escolas da rede 

 com ampliação 

o de 2014, mais 

. De acordo com 

mpliado a mais 

ervando, é claro, 

em regime de 



 

Outra atuação c

estratégia de “ampliar 

educação profissional” 

à Educação Profissiona

em parceria entre SED

estadual de 04 municíp

Em 2009 a SED

surgiu com a finalidade

e qualificar a oferta de

redes públicas estadua

a aquisição de equipam

para bibliotecas escola

escolas distribuídas em

Gradativamente,

tecnológicos possíveis,

levantamento dos arra

escolas em 41 municíp

em relação ao EMIEP

dificuldades nas execu

tratarem de cursos técn

De acordo com 

tem apontado fragilida

escolares, seja para a

renovação das autoriza

que há registro de a

Paralelamente, em loc

mencionadas e há ren

aprovação com proficiê

correção de fluxo. As fo
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 com foco na melhoria do ensino médio

ar progressivamente a integração do en

l” é a participação no Programa “Ensino M

nal (EMIEP)”. O EMIEP teve o projeto pil

DUC E SECITEC no ano de 2007, em es

ípios.  

DUC aderiu ao Programa Brasil Profissi

e de prover assistência técnica e financeir

e educação científica e profissional de ní

al e federal. A adesão ao Programa Fede

mentos para prover laboratórios e acervo

olares. Houve então, a expansão do EM

m 24 municípios do Estado. 

e, a partir da intensificação da divulgaç

is, apresentados ao Catálogo Nacional de

ranjos produtivos locais, a oferta se exp

ípios. No entanto, a motivação das unida

EP tem se arrefecido um pouco em d

cuções das obras de laboratórios, visto

cnicos é primordial uma infraestrutura adeq

 a SEDUC, o Conselho Estadual de Ed

dades quando faz verificações in loco 

 autorização de funcionamento dos cur

zações já concedidas. Além disso, a Secre

 altos índices de evasão em alguma

ocalidades em que houve superação da

novação periódica dos cursos de EMIE

iência, tem sido a tônica dos cursos, com 

 formações dos profissionais da rede tamb
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io relacionado à 

ensino médio à 

Médio Integrado 

iloto implantado 

escolas da rede 

sionalizado, que 

eira para ampliar 

nível médio nas 

deral possibilitou 

vo especializado 

EMIEP para 34 

ação dos eixos 

de Cursos e do 

pandiu para 65 

dades escolares 

decorrência de 

to que, por se 

equada. 

ducação (CEE) 

 nas unidades 

ursos seja para 

cretaria informou 

as localidades. 

das dificuldades 

EP ofertados, a 

 a consequente 

bém estão  



 

sendo discutidas por m

Tecnológica, visando à

base técnica. 

Além do EMIEP

Acesso ao Ensino T

pactuadas vagas para 

entre cursos de Forma

Nível Médio (TEC). As

2014, houve oferta pa

estudantes no total. 

Os indicadores 

médio em longo praz

adequado. Vejamos o q

Em relação ao ID

ascendente do indicado

dados da avaliação de 2

da nota de 2,7. Esse

desempenho nas próxim

a meta estabelecida para

de crescimento registrad
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 meio do Fórum Mundial de Educação 

 à integração curricular da base nacional 

EP, o Estado fez adesão ao Programa

Técnico e Emprego (Pronatec). Inicia

a 23 municípios, abrangendo 5.256 vaga

ação Inicial e Continuada (FIC) e Curso

s vagas foram ampliadas gradativamente

para todos os 141 municípios que aten

s selecionados para avaliar o desempen

zo foram o IDEB e os indicadores de

 que mostram esses indicadores no períod

IDEB do ensino médio gráfico 4, observa

dor entre 2005 e 2007. Contudo, se ob

 2013, nota-se uma queda de 0,4 ponto de

es dados sinalizam que, se permane

imas avaliações, dificilmente o Estado con

ra 2015 que é de 4,3 pontos, já que retom

do em 2005.  
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o Profissional e 

l comum com a 

a Nacional de 

ialmente foram 

gas distribuídas 

sos Técnicos de 

te e, no ano de 

nderam 61.000 

enho do ensino 

de aprendizado 

odo analisado. 

a-se uma curva 

observarmos os 

devido o registro 

ecer o mesmo 

onseguirá atingir 

omou o patamar 



 

Gráfico 4 – Evolução 
2005/2013. 

 Fonte: INEP, 2014. 

 

Cabe destacar ain

de 3,1 e que a nota de 2

nos colocou na segunda

da federação. 
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o do IDEB da educação básica no e

inda que a meta projetada para esta etap

 2,7, alcançada pelo Estado nas escolas d

a pior colocação em comparação com os 
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 ensino médio, 

 

apa em 2013 foi 

 da rede pública, 

s outros estados 



 

Gráfico 5 – Variação do
2013. 

Fonte: INEP, 2014  

 

Nota-se, portanto

diferente daquela obs

desempenho do indicado

avaliado. Dentre outros m

no movimento deste indic

● altas taxas

potencial no

● baixo aprov

● regulament

que o FUND

● distorção id

 

    Mensagem do Gove

o IDEB do ensino médio dos estados bra

to, que para o ensino médio a situaçã

bservada no ensino fundamental. Ne

dor é inferior, inclusive com queda para o 

 motivos, podemos destacar alguns fatore

dicador: 

as de evasão escolar, sendo este o 

no momento atual; 

oveitamento escolar; 

ntação do financiamento desta etapa tardi

NDEB passou a ser assegurado apenas em

 idade/série/ano. 
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rasileiros, 2011-

 

ção do IDEB é 

Neste caso, o 

o último período 

res de influência 

 aspecto mais 

dia de ensino, já 

 em 2007; 



No que se refere a

(EJA), os índices demon

jovem, o que demonstram

 

manter os jovens no en

EJA da rede estadual é 

fator que pode levar a

precária, tanto no ensino

fraco desempenho do es

escola. 

Um outro fator ap

o sistema de financiame

considerado obrigatório

Constitucional (EC) 59/2

e, por consequência, rec

Uma avaliação re

Mato Grosso dentre os 

meta de repasse de recu

Básica e de Valorização

Alagoas, Minas Gerais, P

de repasse exigido por 

milhões. O Governo gara

Para compreende

Grosso, basta observar a

totais com educação bá

75,1% de todas as des

observar também, que 

aplicação do recurso a

despesas com educação
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 a alunos da modalidade Educação de Jo

onstram que este público tem se tornado 

am as dificuldades das escolas conseguire

nsino médio regular. A média de idade 

é 28,8 anos. A baixa qualidade do ensino

 ao abandono do ensino médio. A for

o fundamental, acumuladas no ensino mé

estudante, o que desmotiva a permanênci

pontado, como causa do baixo desempen

ento do ensino médio. Relembrando, o en

rio apenas a partir da aprovação 

/2009. Antes disso, apenas o ensino fund

cebia maior atenção e aplicação de recurs

realizada pelo Ministério da Educação (M

s cinco estados da federação que supero

cursos para o Fundo de Desenvolvimento

o dos Profissionais da Educação (FUNDE

, Paraná e Santa Catarina. Segundo a ava

r lei para Mato Grosso, naquele ano, era

rantiu um repasse de R$ 906,2 milhões. 

er a importância do FUNDEB para a educ

r a proporção que ele representa em relaç

ásica no Estado, gráfico 6. Ele represen

spesas da SEDUC com educação bási

 a partir de 2007, ano de instituição d

 assumiu, até 2009, uma proporção c

o. 
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ovens e Adultos 

o cada vez mais 

irem atrair e  

e dos alunos da 

o também é um 

ormação básica 

édio, leva a um 

cia do jovem na 

enho do IDEB, é 

ensino médio foi 

o da Emenda 

ndamental o era 

rsos.  

 (MEC) apontou 

rou, em 2009, a 

to da Educação 

EB) ao lado de 

valiação, o valor 

ra de R$ 665,9 

ucação em Mato 

ação aos gastos 

entou, em 2013, 

sica. Importante 

do FUNDEB, a 

 crescente nas 



 

Gráfico 6- Participação 
Estado de Mato Grosso 

Fonte: SEPLAN, 2014. 

 

Além do fa

estado de Mato Grosso

adequado dos alunos ta

série do ensino médio.

retração entre 2005 

matemática (Gráfico 7).
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 do FUNDEB nas despesas com educa
 

fator financiamento, a qualidade do ens

so também é mensurada pelo percentual d

 tanto em língua portuguesa como em ma

o. Em relação a este indicador, é possíve

 e 2007, tanto para língua portugues

. 
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ação básica no 

 

nsino médio no 

l de aprendizado 

atemática na 3ª 

vel verificar uma 

esa como para 



 

Gráfico 7- Evolução dos 

Fonte:Todos pela educação, 2

 

Observa-se que a

tanto em língua portugu

percentual de alunos com

24,4%, praticamente me

matemática esse percen

estabelecida para 2015. 

Quanto à educaçã

sobre o desempenho de

mínima para ingresso n

por crianças de 4 e 5 ano

A educação infant

meta proposta no PNE, 

escola para as crianças 

em creches, de forma a

até o final da vigência do

 

21,4

8,9

0,0
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E
m

 p
er

ce
nt

ua
l

 

    Mensagem do Gove

s indicadores de proficiência no 3º ano do 

2011. 

 a partir de 2007 ocorreu crescimento n

guesa, como em matemática, gráfico 7

om aprendizado adequado em língua port

etade do estipulado para a meta em quatr

entual era de 7,4%, muito aquém da m

 

ção infantil o Estado não tem governabilid

deste indicador, isso porque, em Mato G

nas escolas é de 6 anos de idade, a res

nos pertence aos Municípios.  

ntil também precisa avançar, pois está m

, de universalizar, até 2016, a educação 

s de 4 e 5 anos, e ampliar a oferta de ed

a atender, no mínimo, 50% das crianças 

o PNE. 

18,3

21,0

24,4

4,6
6

7,40 

2007 2009 2011

Língua Portuguesa Matemática
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o ensino médio 

 

 na proficiência, 

7. Em 2011, o 

rtuguesa era de 

atro anos. Já em 

meta de 36,0% 

ilidade exclusiva 

Grosso, a idade 

esponsabilidade 

muito aquém da 

o infantil na pré-

ducação infantil 

s de até 3 anos 



 

Segundo a Pesqu

2011, 77,68% das crianç

pré-escola no estado de

percentual foi de 19,25%

têm um longo caminho a

educação. A tabela 01 c

Educação (PEE) com as

ainda, os resultados obti

Grosso. 

 

Tabela 1: Metas estabel

educação infantil e result

Educação Infantil 

Creches (0-3 anos) 
Pré-escola (4-5 anos

     Fonte: (1) SEDUC. (2) ME

 

Atuando na melh

garantia do acesso e d

Programa “Caminho da 

aos municípios, totalizan

Dentre eles: micro-ônib

plataforma elevatória e 1

lugares. Foram entregue

R$ 399,2 mil com capa

entes federados (União

renovação da frota do tra

A LDB define co

alunos com necessidad

quando necessário, serv
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quisa Nacional por Amostra de Domicílio

nças com idade de 4 e 5 anos estavam m

e Mato Grosso e para as crianças de 0 

%. Isso demonstra que os municípios de

 a percorrer para se adequarem às meta

 compara as metas estabelecidas no Plan

s do Plano Nacional da Educação (PNE) 

tidos em 2011 para acesso à educação in

elecidas em âmbitos federal e estadual pa

ultados obtidos 

 
Meta PEE(1) Meta PNE(2) Re
2011 2016 2016 2020 

 50% 60% --- 50% 
os) 60% 80% 100% --- 

EC. (3) Todos pela educação, 2014 

lhoria do transporte escolar, que é fu

 da permanência na escola. A SEDUC,

a Escola”, entregou, em 2013, 161 veíc

ndo um investimento no montante de R$ 3

ibus, micro-ônibus traçados 4x4, micr

 14 ônibus, o que equivale a uma capaci

ues ainda 02 lanchas escolares totalizand

pacidade de 20 lugares cada uma. A co

ão, Estado e Municípios) garantiu que,

transporte escolar atingisse 70%.  

como educação especial a modalidade 

des educacionais especiais e determina

rviços de apoio especializado na escola re
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lios (PNAD), em 

 matriculadas na 

0 a 3 anos, este 

de Mato Grosso 

tas nacionais de 

ano Estadual de 

) e apresentam, 

 infantil em Mato 

para o acesso à 

Resultados  
2011(3) 
19,25% 
77,68 

fundamental na 

C, por meio do 

ículos escolares 

$ 36.481.460,00.  

icro-ônibus com 

cidade de 7.461 

ndo no valor de 

cooperação dos 

e, em 2013, a 

e oferecida aos 

ina que haverá, 

regular para  



 

esses alunos e que o at

especializados somente

comuns. 

Neste caso, há n

que a inclusão escolar d

muitas resistências, seja

Se essas barreiras m

perpetuar o modelo exclu

Em 2006, a SEDU

Grosso, 118 oferecera

declarou que cabe ao Es

aos 28 municípios que ai

A população indíg

IBGE/2010, é de 42.538 

encontram-se em área 

brasileiros, Mato Grosso

Números, 2013). 

A população rural 

parcela não foi escolariz

a necessidade do enfren

em meio rural que urban

Em Mato Grosso a

refere ao analfabetismo 

na taxa nos anos de 200

2008 e 2011, a taxa dec

porém, observamos um d
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atendimento será feito em classes, escol

te quando não for possível a integraçã

 necessidade de forte intervenção do po

 de pessoas com necessidades especiais 

jam de cunho estrutural, cultural ou polític

mostrarem-se, naturalmente, instranspo

cludente dos PCNEs no âmbito escolar. 

UC registrou que dos 141 municípios do e

ram atendimento especializado a aluno

Estado universalizar a educação especial,

 ainda não fornecem este tipo de atendime

ígena de Mato Grosso, segundo dados p

8 indivíduos distribuídos em 43 etnias. De

a urbana e 36.717 em área rural. Dent

o é o segundo em número de etnias (Ma

al sofre ainda com o descaso ocorrido no 

izada em idade apropriada. Por isso, pers

entamento das distorções idade-série que

no, bem como, do analfabetismo de adulto

 a taxa de analfabetismo ainda são eleva

o funcional. Os dados do gráfico 8 apres

005 a 2006, e um crescimento de 1,7% e

clinou em 0,6 décimos percentuais. De 20

 decréscimo de 4%. 
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olas ou serviços 

ão nas classes 

oder público, já 

s encontra ainda 

tico-pedagógico. 

oníveis podem 

 estado de Mato 

nos PCNEs, e 

al, estendendo-a 

ento. 

 preliminares do 

este total, 5.821 

ntre os estados 

ato Grosso em 

o passado e boa 

rsiste ainda hoje 

e ocorrem mais 

ltos.  

adas, no que se 

sentam declínio 

 em 2007. Entre 

2011 para 2012, 



 

Gráfico 8- Evolução da t
Grosso com 15 anos ou 

 Fonte: PNAD, 2014. 
 

Em estudo técnic

apesar dos altos índice

presente momento, não

problema. Dessa forma, 

programa federal “Brasil 

Diante da análise

políticas estaduais ao qu

esse apoio de atuação d

os objetivos propostos no

Diversos estudos 

resulta em maior retorno

ampla, a ascensão socia

educacional, ainda é rest
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 taxa de analfabetismo funcional da popu
u mais de idade 

ico elaborado pela SEPLAN em 2013, i

es de analfabetismo o estado de Mato 

ão executa um programa próprio para

, o foco do Estado, em alfabetização, é a 

il alfabetizado”.  

ise aqui apresentada, é possível a inco

que vem sendo executado pelo nível fede

 do poder público estadual, as possibilida

no PLP e no PNE tornam-se maiores. 

s apontam que o ensino superior é a etap

no econômico individual, por possibilitar, 

ial. No entanto, a oportunidade de acess

strita a um estrato muito pequeno da socie
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pulação de Mato 

 

, identificou que 

o Grosso, até o 

ra solucionar o 

a viabilização do 

corporação das 

deral. Caso haja 

dades de atingir 

apa escolar que 

, de forma mais 

so a esta etapa 

ciedade.  



O Brasil tem cerca de 1

formação universitária, 

desenvolvidas. No Chile

Estados Unidos chega 

Básica, 2013. É urgente

educação superior. 

Em Mato Grosso, 

no ensino superior, de m

2005, essa taxa era de 1

é de 2012, com 20,8% d

indicador, no ano de 201

Em âmbito nacio

matrícula na educação 

população de 18 a 24 a

oferta e expansão para, 

público.  

Em Mato Grosso 

acesso ao ensino super

renda domiciliar per cap

no ensino superior é de 2

renda familiar. Em famíli

pessoa, a taxa chega a 

superior é de 19,6%.  

Estes dados com

reproduz o padrão de de

redução.  

O teto da univer

tendência é que a evolu

importante ponderar qu

educacional. A grande di
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 11% dos adultos com idade entre 35 e

, número muito defasado em relaçã

ile, por exemplo, esse percentual é d

a a 43%, dados do Anuário Brasileiro 

te e relevante a elevação da taxa da p

o, a taxa de atendimento da população de

 maneira geral, vem crescendo ao longo d

 12%, já em 2009, foi de 18% e o último d

 de atendimento. A meta estabelecida no 

15, é de 27% e para 2020 de 34%. 

ional, o PNE traz como meta elevar a 

o superior para 50% e a taxa líquida 

 anos, deve estar, também, assegurada a

, pelo menos, 40% das novas matrículas

o há ainda uma assimetria muito grande

erior. Dados da PNAD apontam que nas

pita de até meio salário mínimo a taxa d

 2,8%. Esta taxa aumenta de acordo com

ílias com rendimento de mais de 5 salário

a 73%. O valor médio da taxa de atendime

mprovam que a educação superior em

desigualdade vigente, em lugar de contrib

ersalização do acesso quase foi atingid

lução do indicador se torna mais rígidas.

ue este é um indicador muito sensíve

dificuldade em avançar de uma forma mai
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 e 44 anos com 

ão às nações 

de 27% e nos 

o da Educação 

 população com 

de 18 a 24 anos 

 da década. Em 

 dado disponível 

o PLP para este 

a taxa bruta de 

a para 33% da 

 a qualidade da 

s, no segmento 

e entre renda e 

as famílias com 

 de atendimento 

m o aumento da  

rios mínimos por 

mento no ensino 

m Mato Grosso 

ribuir para a sua 

ido, por isso, a 

s. Além disso, é 

vel ao passado 

ais expressiva,  



 

está no passivo do EJA

modalidade de educação

a serem vencidos. 

Outro indicador v

pessoas com 18 anos o

ensino”. Neste, conform

2012. Este é um indica

inserção do jovem no m

que não teve acesso

principalmente, com con

passado histórico, mui

empreendidos pelas po

indicador.  

 

Gráfico 9 - Evolução d
formação completa em n

Fonte: PNAD, 2014. 

 

Os dados do gr

volume de recursos aplic
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JA a ser trabalhado. E é de conhecime

ão apresenta uma série de particularidade

vinculado ao objetivo ora discutido é o 

 ou mais com formação completa em n

me dados do gráfico 9, o crescimento foi

cador muito sensível a fatores externos

mercado de trabalho, ao grande passivo

so ao ensino fundamental em idad

ncentração os que se encontravam em zo

uitas vezes, pode minimizar o efeito 

olíticas educacionais na melhoria do de

do percentual de pessoas de 18 anos 
 nível médio de ensino. 

ráfico 10 demonstram o importante cr

licados na educação do Estado ao longo d

28,8

35,4
36,3

41,2
40,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

vernador 2015   

22 
 

ento que essa 

es e obstáculos 

 “percentual de 

 nível médio de 

oi de 40,6% em 

os, tais como a 

o de população 

de apropriada, 

zona rural. Esse 

o dos esforços 

desempenho do 

s ou mais com 

 

crescimento do 

 da década.  

,6

2



 

Gráfico 10 - Evolução 
Educação 

Fonte: SEPLAN, 2014. 

 

De acordo com 

analisado, Mato Grosso

aplicação de no mínimo 

dispositivo de sua própri

e transferências nessa

aplicação de receita no

gradativamente atingir es
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 das despesas liquidadas do Estado 

 o gráfico 11, observa-se que em to

o cumpriu a determinação da Constituiç

o 25% da receita em educação, no entan

ria Constituição, já que não aplica os 35%

sa função. Além disso, observa-se re

nos anos 2012 e 2013. Por isso trabal

esta meta. 

 

0,2

834,3

998,1
1.089,9

1.246,0

1.389,3

1

06 2007 2008 2009 2010 2011
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 com a função 

 

todo o período 

ição Federal de 

anto, contraria o 

% dos impostos 

redução dessa 

alharemos para 

1.528,6

1.682,1

2012 2013



 

Gráfico 11- Evolução d
despesas gerais do Esta

Fonte: SEPLAN, 2014. 

 

A tabela 2 aprese

subfunções no período d

 

Tabela 2: Despesas com

o período de 2005-2013 

Fonte: MEC: 2014 
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do percentual de despesas com MDE e
tado 

enta as despesas com educação classific

 de 2005 a 2013.  

m educação por modalidade de ensino (e

 

25,1

26,0 26,0

2009 2010 2011
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 em relação as 

 

ficadas em suas 

(em R$ mil) para 

27,7

25,0

2012 2013



 

Observa-se, que 

“ensino fundamental” re

enquanto que para o ens

Quanto às aplicaç

diferenças em relação 

exercício de 2013, as de

gerais com educação re

ensino médio 22,15% e o

Essa variação ent

entre as modalidades d

registro da folha de pa

ainda não existe um me

modalidade. Muitas veze

ensino fundamental com

fazer essa distinção, por

carga horária final do 

professores e dos profi

fundamental”, independe

Outra observaçã

profissionais da educaç

fundamental” a partir de 

“administração geral”. A

gastos com a folha de p

na aplicação dos rec

desenvolvimento da educ

Ao analisar os da

com ensino médio foram

Outro ponto foi a a

segmento essencial para

nossa economia. 
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 em 2013, as despesas com educação,

representavam mais de 95,8% do total 

nsino médio, o registro foi de apenas 0,6%

ações de recursos por modalidade de ens

 àqueles apresentados na tabela 02. N

espesas com educação infantil em relaçã

representam 0,15%, o ensino fundamen

 o ensino superior 11,09% do total. 

ntre os sistemas de registros e a discrepân

 de ensino são reflexos de dificuldades 

agamento dos profissionais da educaçã

eio de diferenciar a carga horária dos p

zes, o mesmo profissional possui carga h

mo no médio. No entanto, no SEAPE n

orque o sistema gera pagamento computa

 professor. Assim, toda a folha de pa

fissionais da educação é feita na subf

ente da modalidade de ensino em que ele

ão importante é que a folha de pa

ação passou a ser registrada na subf

e 2010. Nos exercícios anteriores ela era

A mudança é decorrente da exigência d

 pagamento, sobretudo, do pagamento do

ecursos constitucionais voltados a m

ucação. 

ados da tabela 2, verifica-se também qu

m muito inferiores às demais modalidades

ausência de investimento no ensino prof

ra alavancar a oferta de mão de obra q
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o, na subfunção 

al de despesas, 

%. 

sino observa-se 

Neste caso, no 

ão às despesas 

ental 60,25%, o 

ância de valores 

 de gestão no 

ão. Ocorre que 

 professores por 

 horária tanto no 

 não é possível 

tando apenas a 

pagamento dos 

bfunção “ensino 

les atuem. 

pagamento dos 

função “ensino 

ra registrada em 

de computar os 

dos professores, 

manutenção e 

ue as despesas 

s de ensino. 

ofissional assim, 

qualificada para 



 

Assim, observa-se siste

educação visando amp

modalidade de ensino. 

Para o enfrentam

mato-grossense em 201

entre Estado e município

melhoria das condições

desenvolver políticas de 

como as de emprego e re
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temática adotada para o registro das d

pliar a transparência na aplicação dos

amento dos problemas detectados no e

015 iremos gradativamente ampliar açõ

ios para identificar e planejar ações em c

s de infraestrutura e didáticas de ensin

e educação integradas com ações de outr

 renda e de segurança nas escolas. 
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 despesas com 

s recursos por 

ensino público 

ções articuladas 

 conjunto para a 

ino, bem como 

tras pastas, tais 



 

Ciência e Tecnologia 
 

Os gastos com Ci

gráfico 12 aumentaram d

em Pesquisa e Desenv

0,16%, em 2012. 

 

Gráfico 12 – Percentual d
do estado de Mato Gross

Fonte: MCTI, 2014. 
  

Em 2011 foram in

em Mato Grosso, sendo

12,5% no desenvolvimen

empregados na formaç

destinados à manutençã

destinados ao fortalecim

cultural, ao apoio ao des

e desenvolvimento institu
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Ciência e Tecnologia (C&T), de acordo co

 de 0,61% em 2005 para 0,95% em 2012

nvolvimento (P&D) caíram de 0,20%, e

l dos gastos com C&T e P&D em relação a
sso, 2005 - 2012 

investidos aproximadamente de 207,3 mi

o que 72,3%. Deste total, foram aplicado

ento científico, tecnológico e de inovação

ação qualificada de recursos humanos 

ção das unidades de ensino profissiona

imento do ensino superior, à extensão 

senvolvimento da pesquisa e pós-gradua

itucional. 
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om os dados do 

12. Já os gastos 

 em 2005 para 

o a receita total 

 

ilhões em C&T 

dos diretamente 

o, 10,1% foram 

s (basicamente 

al), 5,1% foram 

 universitária e 

ação e à gestão 



 

Com o objetivo d

tecnológica do Estado

(FAPEMAT) ofertou bols

3,66 milhões. Entre b

FAPEMAT amparou 1.1

conhecimento científico, 

investimento no valor de 

Quanto ao progra

distribuiu 900 bolsas 

financiadas com recurso

MT-Preparatório levou e

prisionais de Mato Gross

Com o objetivo de

em 2012 o Estado aderiu

e Emprego (PRONATEC

tecnológico. Com esta a

em 60 cursos de Forma

formação rápida, tais co

preparador de pescados,

Realizou, em 2012

parceria com o Ministério

a Semana Nacional de

disseminação de conh

características inovadora

20 mil pessoas, const

municípios de Mato Gros

Aprovaram-se 54

investimentos no valor 

popularização da ciência
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 de fortalecer a capacidade científica e

o, em 2011 a Fundação de Amparo

olsas para 887 pessoas num investimen

bolsas, financiamento de projeto de 

.173 ações na cadeia da produção e tra

o, tecnológico e inovação de Mato Grosso

e R$ 15,88 milhões. 

rama de apoio as atividades estudantis

 de pesquisa e extensão aos alunos

os internos e 400 financiadas com recurs

 ensino para 250 reeducandos abrigados

sso. 

e elevar a escolarização da população m

riu ao Programa Nacional de Acesso ao E

C) e executaram ações na área de ensino

 adesão foram disponibilizadas 4.262 vag

ação Inicial e Continuada (FIC).  Estes 

como: operador de computador, manicu

s, por exemplo. 

12, a VI Mostra Estadual de Ciência e Te

rio de Ciência, Tecnologia e Inovação (MC

e Ciências e Tecnologia. Estes eventos

hecimentos científicos, tecnológicos e 

ras. Cada evento teve um público de apr

stituído, principalmente, por estudantes

osso. 

45 projetos ao longo de 2012, que 

r de R$ 10,2 milhões destinados aos

ia, de apoio a pesquisa científica, inovação
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 e de inovação 

ro à Pesquisa 

nto total de R$ 

e pesquisas, a 

transferência de 

so num total de 

tis, a UNEMAT 

os, sendo 500 

rsos externos. O 

s nas unidades 

mato-grossense, 

 Ensino Técnico 

no profissional e 

gas distribuídas 

s cursos são de 

ure, pedicure e 

ecnologia e, em 

CTI), promoveu 

os ampliaram a 

e apresentaram 

proximadamente 

es de diversos 

 representaram 

os projetos de: 

ão tecnológica  



 

nas empresas e a nova

áreas de conhecimento 

Mato Grosso. Neste me

parceria com instituições

de pesquisa, como a

(EMBRAPA) e a Emp

Extensão Rural (EMPAE

Com o objetivo de

em 2013, o Governo do 

Brasil Profissionalizado, 

08 novas Escolas Técnic

em 08 municípios, que ju

capacitados 9,3 mil joven

Inicial e Continuada. 

Foram investidos

matriculados em 19 cur

todo, foram 86 turmas 

Diamantino, Lucas do R

Serra. E ainda formar

conhecimento prontos pa

Em parceria com 

para implantar Centros 

proporcionou inclusão s

população mais carente

profissional e microemp

informação e comunicaçã

Ainda em 2013, 

Governo Federal, 06 

Rondonópolis, Sinop, Alt

Serra. Essas obras inclue
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vas bolsas de estudo. Foi possível bene

o em mais de 20 instituições de ensino e

esmo ano foram executados os projetos 

es públicas e privadas de ensino superio

a Empresa Brasileira de Pesquisa 

presa Mato-grossense de Pesquisa, 

ER). 

e elevar a escolarização da população m

o Estado investiu R$ 110,0 milhões atravé

, em parceria com o Governo Federal, na

nicas Estaduais de Educação Profissional

 juntos atenderão em média 9,6 mil novos 

ens e adultos pelo PRONATEC, em cursos

os R$2,5 milhões para capacitar 

ursos técnicos das 08 Escolas Técnicas 

s nos municípios de Alta Floresta, Bar

Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop

ram novos 244 técnicos em diferen

para atuar no mercado de trabalho. 

 o Governo Federal, foram instalados 45

s de Acesso a Tecnologias em 100 m

 social a cerca de 4,8 mil pessoas, es

te, bem como trabalhadores de pouco ap

presários que solicitavam acesso a t

ção para aprimorar seus negócios. 

, foram ampliadas e reformadas, em p

 Escolas Técnicas Estaduais nos m

lta Floresta, Barra do Garças, Diamantino

luem as instalações de Laboratórios do Pro
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eficiar todas as 

 e pesquisa em 

s aprovados em 

ior e instituições 

a Agropecuária 

, Assistência e 

mato-grossense, 

és do Programa 

a construção de 

al e Tecnológica 

s alunos. Foram 

os de Formação 

2.500 alunos 

s Estaduais. Ao 

arra do Garças, 

p e Tangará da 

ntes áreas do 

455 laboratórios 

municípios, que 

specialmente à 

aperfeiçoamento 

 tecnologias da 

parceria com o 

municípios de 

no e Tangará da 

rograma Brasil  



 

Profissionalizado. Este 

anualmente, mais 500 al

Foram ofertados 5

08 Escolas Técnicas Est

autorizado o Curso de T

escolas técnicas estad

federalizadas, tornando-s

 Na UNEMAT fora

alunos envolvidos e, a

concedidas 300 bolsas 

UNEMAT teve fomento n

e teve 135 grupos de pes

 

Saúde 
 

O setor de saúde 

e a qualidade do sistem

estadual, foram estabel

atenção à saúde para ap

 O Programa Sa

referência para reorient

básica. Essa reorientaçã

em unidades básicas de

mínimo, por um médico

agentes comunitários de

dentista, um auxiliar de c

equipes precisam aco

determinadas áreas geog

3.000 pessoas por equip
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 investimento de R$6,7 milhões passou

alunos por escola, ou seja, mais 3.000 alu

 56 cursos técnicos para 3.235 alunos d

staduais. Foram depositadas 5 patentes pa

 Tecnólogo em Segurança Pública da Po

duais de Diamantino e Lucas do Rio

se Instituto Federal de Mato Grosso. 

ram desenvolvidos 244 projetos de extens

ainda para fortalecer as atividades de

s de iniciação científica. Para incentivo 

 nacional e internacional em 229 projetos

esquisas registrados no CNPq. 

e estabeleceu como objetivo ampliar o ace

ma e dos serviços de saúde. Sendo ass

elecidos indicadores que avaliam os vá

poiar na definição de metas para atender 

aúde da Família (PSF) tem sido um 

ntar o modelo de saúde pública a part

ção deve ser operacionalizada mediante 

de saúde de equipes multiprofissionais c

co, um enfermeiro, um auxiliar de enferm

de saúde. Quando ampliadas, também co

 consultório dentário e um técnico em higi

companhar um número definido de 

ográficas que tem como referência a cobe

ipe de atenção básica. 
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ou a beneficiar, 

lunos. 

 distribuídos nas 

 para registro, foi 

olícia Militar. As 

io Verde foram 

nsão com 4.500 

de C&T, foram 

o à pesquisa, a 

os de pesquisas 

cesso equitativo 

ssim, no âmbito 

vários níveis de 

r este objetivo. 

 programa de 

rtir da atenção 

e a implantação 

 compostas, no 

rmagem e seis 

contam com um 

igiene dental. As 

e famílias em 

ertura média de 



 

A Secretaria de E

das equipes de do PSF: 

a. possuem baixo de

criança. 

b. deficiências no pro

Estratégia Saúde 

c. dificuldades para a

d.  precarização das

os membros das E

e.  não cumpriment

Nacional de Aten

entre os médicos;

f. significativa redu

atenção básica de

 

Gráfico 13 – Cobertura
básica, 2008-2012. 

 Fonte: Ministério da Saúde, 2
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 Estado de Saúde identificou as seguint

 

desempenho nas ações voltadas a saúde d

rocesso de capacitação continuada dos p

e da Família; 

a atrair ou fixar profissionais na atenção bá

s relações de emprego entre a administr

 Equipes de Saúde da Família (ESF); 

nto da carga horária semanal previst

nção Básica. Esse descumprimento é m

s; 

ução do cofinanciamento estadual pa

desenvolvida pelos municípios. 

ra populacional estimada pelas equipe

, 2014. 
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ntes fragilidades 

e da mulher e da 

 profissionais da 

básica; 

tração pública e 

sta na Política 

 mais frequente 

para ações de 

es de atenção 

 



 

Em Mato Grosso,

básica aumentou entre o

porém em 2012, confor

planejamento da política

de crescimento da  pop

cobertura são: Norte Ara

Xingu (83,6%). Já a regi

Baixada Cuiabana (50,1

cidades do Estado, Cuiab

geral da região. 

Todavia, a efetivid

além da cobertura popu

Condições Sensíveis a A

necessitam de melhorias

ser diminuídos caso, as

em nível primário de aten

Entretanto, vale 

considerar que a sa

determinantes, tais como

estar articulados com as

os resultados apresentad

resolutividade ou não d

fatores que deve ser con
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o, a cobertura populacional pelas equipe

 os anos de 2008 a 2010 e atingiu 69,66%

orme gráfico 13, a cobertura caiu para 6

a não está acompanhando a demanda co

opulação As regiões do Estado que apre

raguaia-Karajás (85%), Centro Norte (83,3

gião que demanda maior ampliação de at

,1%). Nesta última, estão localizadas as

iabá e Várzea Grande e que influenciam n

vidade da atenção básica passa por que

pulacional. O índice de Proporção de In

 Atenção Básica (ICSAB) tem sinalizado

as por apresentarem problemas de saúde

s ações de promoção, prevenção, cura 

enção, fossem mais eficazes. 

 ressaltar que a interpretação desse i

saúde possui diversos fatores cond

o: saneamento básico, moradia e renda e

s ações das outras secretarias de estado

ados por ele não podem ser atribuídos exc

 da oferta da atenção básica, que é ap

nsiderado. 
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ipes de atenção 

% de cobertura, 

 64,52%, pois o 

conforme a taxa 

resentam maior 

,3%) e Araguaia 

atendimento é a 

s duas maiores 

 no desempenho 

estões que vão 

Internações por 

o as áreas que 

e que poderiam 

a e reabilitação, 

 indicador deve 

ndicionantes e 

 e que precisam 

o. Sendo assim, 

xclusivamente à 

apenas um dos 



 

Gráfico 14 – Proporção
Básica (ICSAB), 2008-20

Fonte: Ministério da Saúde, 2

 

Diante da evoluçã

Grosso tem conseguido

melhor resultado dos 

apresenta um resultado m

As taxas de mortalid

acesso e a qualidade do

para a população infa

socioeconômicas e de 

mensuração representa 

idade, por mil nascidos v
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o de Internações por Condições Sensív
2012. 

 2014. 

ção apresentada, no gráfico 14, constato

o diminuir as taxas de internações e po

 estados da região Centro-Oeste. O 

 melhor à média nacional que está em 34

lidade infantil tem sido um grande sinali

os serviços disponíveis para atenção a sa

fantil. De maneira geral, ainda reflete 

 infraestrutura ambiental de um país o

ta a mortalidade de crianças menores d

 vivos, na população residente. 
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íveis à Atenção 

 

tou-se que Mato 

ossui o terceiro 

 Estado ainda 

4,9%. 

alizador sobre o 

saúde materna e 

e as condições 

ou região. Sua 

 de um ano de 



 

Gráfico 15 – Evolução d
2012 

       Fonte: Ministério da Saú

 

Em cinco anos, ho

no Estado. Mesmo com

desafio de conseguir alca

a cada mil nascidos vivos

Dentre os fatores 

está o bom desempen

apresentam coberturas d

reflete o sucesso do Pro

em grande parte do terr

vacinal infantil. Outro imp

poliomielite, uma doenç

vacinação. O último caso

A implantação da

como importante fator n

presença dos profissiona
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 da taxa de mortalidade infantil de Mato G

úde, 2014. 

houve redução de 12,4% na taxa de mort

m este resultado siginificativo, temos a

lcançar a meta em 2015 e reduzir a taxa p

os. 

s que podem contribuir para a evolução d

nho das campanhas de imunização n

 de vacinação infantil entre 85% a 100%. 

rograma Nacional de Imunização (PNI) q

rritório brasileiro, alcançar níveis elevado

portante resultado desse programa foi à e

nça que não tem tratamento e é prev

so registrado de poliomielite foi em 1989, n

da estratégia saúde da família também 

 na redução da mortalidade infantil no 

nais de saúde na residência das pessoas t
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 Grosso- 2008 - 

 

rtalidade infantil 

ainda o grande 

 para 12,3 óbitos 

 desse indicador 

no Estado que 

. Essa evolução 

 que conseguiu, 

os de cobertura 

 eliminação da  

evenida com a 

na Paraíba. 

 foi identificada 

o Brasil, pois a 

 tem apoiado  



 

na orientação e disse

condições da moradia v

saúde do cidadão. Con

positivamente na reduçã

médio prazo, que aprimo

saúde materna e infantil,

Em Mato Grosso a

está a redução da morta

melhorias nos resultados

Em 2011, a taxa de mort

vivos, de acordo com os

da região Centro-Oeste 

as principais causas de

recém-nascido (8,9 % 

nascido (7% dos casos).

 

 

                                            
1
 Óbitos na idade de 0 a 27 dias. 
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seminação informações direcionadas a

 visitada, contribuindo para a elevação da

ontudo, para intensificar os resultados 

ção da mortalidade infantil são necessári

orem o acesso e a qualidade dos serviço

il, especialmente para a população mais v

 alguns fatores necessitam de maior atenç

rtalidade neonatal1, o principal componen

s para a Taxa de Mortalidade Infantil (TM

rtalidade neonatal alcançou 12,4 óbitos po

s dados do gráfico 16, uma taxa maior qu

e que estão em 10,58 e 10,87, respectiva

de óbitos infantis estão: as infecções b

 dos casos) e o desconforto respirató

). 
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ao local e às 

da qualidade de 

 que impactam 

rias medidas, a 

os de atenção a 

 vulnerável. 

nção. Entre eles 

nte que impede 

TMI) no Estado. 

por mil nascidos 

ue a do Brasil e 

vamente. Dentre 

bacterianas do 

tório do recém-



 

Gráfico 16 – Comparaçã
Oeste, Mato Grosso e Br

  Fonte: Ministério da Saúde, 201

 

As causas da mo

atendimento pré-natal o

rede hospitalar propicia

estatísticas demonstram

materno infantil do Esta

maior suporte aos esc

mortalidade infantil nos 

equipamentos e leitos 

qualificação da atenção

redução da mortalidade m

a necessidade de melho

óbitos maternos foi de 6

considerado alto que col

resultados. 

 

 

 

    Mensagem do Gove

ão das taxas de mortalidade neonatal da 
Brasil, 2005 – 2011  

 
014. 

orte neonatal estão relacionadas à baixa

oferecido na atenção primária e ao baix

ciada a parturiente e recém-nascidos.

m a urgente organização e fortalecim

tado. As medidas para a estruturação da

scritórios regionais para o efetivo mon

s municípios, profissionais capacitados, 

 para o público infantil na rede hosp

ão primária. Tais medidas ainda contrib

e materna que apresenta níveis preocupan

orias na rede de atendimento. Em 2011, a

 64,7 óbitos por cem mil nascidos vivos. U

oloca Mato Grosso entre os dez estados 
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a região Centro-

 

xa qualidade do 

ixo respaldo da 

s. Portanto, as 

imento de rede 

da rede exigem 

nitoramento da 

s, ampliação de 

pitalar e maior 

ibuiriam para a 

antes e confirma 

, a proporção de 

 Um quantitativo 

s com os piores 



 

Outro elemento 

redução da mortalidade 

saneamento básico. 

 

Gráfico 17 – Percentual d
sanitário no Estado, 2005

Fonte: IBGE, 2014 

 

O gráfico 17 dem

de abastecimento de ág

resultado considerado b

esgotamento sanitário a

2013. As condições pre

doenças, especialmente 

más condições ambienta

causas de morte em cr

oferta de serviços de san
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 estrangulador que impede melhorias 

e infantil é a fragilidade na oferta de algu

l de domicílios com abastecimento de águ
05 – 2013  

monstra que, o percentual de domicílios 

gua subiu de 63,7% em 2005, para 78%

 bom para a realidade estadual. Já o

 apresentam níveis críticos de cobertu

recárias de habitabilidade intensificam a 

te nas crianças que são a população mais

tais. Em Mato Grosso, a diarreia está entr

crianças com menos de um ano decorre

aneamento básico.    

63,7

44

78,0

39,6

nalização interna e ligados 
à rede geral 

Esgoto - Rede coletora
séptica

2005 2013
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 nas taxas de 

uns serviços de 

ua e esgoto 

 

s ligados a rede 

% em 2013. Um 

os serviços de 

tura, 39,6% em 

a ocorrência de 

is vulnerável as 

tre as principais 

rrente da  baixa 

,6

ra ou fossa 



 

Algumas iniciativa

o combate à mortalidad

Cegonha nas regiões S

novo modelo de atenção

mulher que garanta ac

realizadas estão: qualif

pública, implementação 

detecção de Doenças S

casa de partos, capacit

partos, implantação de 

neonatal e a criação d

infantis. 

 

Gráfico 18 – Evolução d
alta complexidade na pop

          Fonte: Ministério da Sa

 

A análise do aces

média e alta complexid

acessos a esses serviços
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vas podem ser apontadas como medidas

de infantil. A principal delas é a implant

Sul e Baixada Cuiabana. O programa v

ão ao parto, ao nascimento e à saúde da

cesso, acolhimento e resolutividade. E

lificação dos leitos pediátricos em hosp

o de novos exames e testes rápidos para

 Sexualmente Transmissíveis (DST’s), im

citação da equipe de enfermagem para 

e 03 bancos de leite, abertura do servi

 do grupo de estudo sobre as doença

 da razão de procedimentos ambulatoria
opulação residente 

Saúde, 2014. 

esso da população aos procedimentos am

xidade, gráfico 18 pretende avaliar a a

os segundo as necessidades da populaçã
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s positivas para 

ntação da Rede 

 visa adotar um 

da criança e da 

Entre as ações 

spitais da rede 

ra o pré-natal e 

implantação de 

a realização de 

viço de triagem 

as respiratórias 

riais de média e 

 

ambulatoriais de 

 adequação de 

ão atendida.  



 

Sendo assim, o período

regularidade na proporçã

para a população. Já e

possibilitou  

um aumento o quantitat

comparabilidade das pro

federação demonstra q

cobertura uma vez que 

oferta de procedimentos

menor proporção de proc

Dentre os estran

subnotificação dos proce

Pactuada e Integrada de

programação financeira 

municípios pagam por p

pactuada e que também

caso dos procedimentos

lista que compõe o cá

serviços realizados pe

procedimentos listados s

que não fazem parte 

evolução da oferta dos s

Um outro problem

oferta dos procedimento

atendimento nas cidades

os serviços funcionando

magnética que é oferta

Cuiabá e não tem gran

interior uma vez que este
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do avaliado evidencia que o Estado tem

ção de procedimentos de média complexid

 em relação aos procedimentos de alta 

ativo em 35% durante o período analisad

roporções estaduais com as demais unida

que Mato Grosso necessita ampliar o 

e está entre os cinco estados com menor

s de média complexidade e entre os dez

ocedimentos de alta complexidade. 

angulamentos que justificam o desemp

cedimentos que prejudicam a eficácia da

de Assistência à Saúde (PPI), principal i

a para realização dos procedimentos. Isto 

 procedimentos que não  fazem parte da

m não são registrados como produção r

os de média complexidade ainda existe o

cálculo da razão do indicador não eng

pelo Estado. Como consequência, ne

 são operacionalizados, pois são substituí

 do cálculo indicador, impactando neg

 serviços de média complexidade. 

ma recorrente é a baixa capacidade de

tos que tem como ponto principal a co

es mais populosas e que possuem condiç

do. Como exemplo, temos o exame d

tado pelo SUS em apenas dois estabe

nde perspectiva de ser implantado em 

tes não possuem as exigências mínimas d

vernador 2015   

39 
 

m mantido uma 

xidade ofertados 

a complexidade, 

ado. Contudo, a 

ades da  

o seu nível de 

or proporção na 

ez estados com 

mpenho está a 

da Programação 

l instrumento de 

to porque muitos 

da programação 

 realizada. E no 

 o fato de que a 

globa todos os 

nem todos os 

uídos por outros 

gativamente na 

e ampliação da 

oncentração de 

ições de manter 

de ressonância 

elecimentos de 

 municípios do 

s de  



 

funcionamento como: 

profissionais habilitados 

Em 2013, os 

complexidade realizado

pelve/bacia, densitome

adenocarcinoma de prós

do total de exames realiz

de abdômen 5,8%. Já o

atendimento foram: pos

implante de lente intra-o

intraocular e o implan

correspondeu a 52,1% d

e a facectomia com impla

 

Gráfico 19 - Evolução d
alta complexidade na pop

         Fonte: Ministério da Sa
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: recursos para manutenção do eq

s para realizações dos laudos técnicos dos

 principais procedimentos ambulator

os foram: tomografia de crânio, de a

etria óssea de coluna e o hormo

óstata. Destes, a tomografia de crânio rep

lizados, a densitometria de coluna 8,4% e 

 os procedimentos de média complexida

stectomia (cirurgia da fimose), facoemu

ocular rígida, facectomia com ou sem imp

nte secundário de lente intraocular. A

 do total de exames realizados, a facoemu

plante de lente 25%. 

 da razão de internações clínico-cirúrgica
opulação residente  

aúde, 2014. 
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equipamento e 

os exames. 

oriais de alta 

abdômen e da 

onioterapia do 

epresentou 10% 

e a tomografia  

dade com maior 

ulsificação com 

mplante de lente 

A postectomia 

ulsificação 33% 

icas de média e 

 



 

As internações c

mesma tendência entre

ultrapassou a média na

clínico-cirúrgicas de alta

manteve-se entre os de

clínico cirúrgicas de alta 

Atualmente, o des

complexidade pode ser 

forma mais descentraliza

de alta complexidade e

dificuldade de credenciam

realizações de cirurgias d

leitos de UTI’s e profissio

Novamente a limit

desses serviços uma ve

PPI’s ainda pode estar 

estabelecimentos registr

Saúde (CNES). Fato es

realizados. Sendo assim

para mudar esse panora

subsidiam o planejament

e avaliações dos serviço

Em 2013, as inte

maior atendimento foram

grandes queimaduras, p

oncologia e extirpações 

Destes, as cirurgias m

realizadas, o tratamento

oncologia 6%. As ma

complexidade foram: trat
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clínico-cirúrgicas de média complexidad

re 2008 e 2012 e apresentou um des

acional que era de 3,9%. Já a oferta da

lta complexidade teve uma variação de

dez estados com a menor proporção d

a complexidade ofertadas. 

esempenho dos tratamentos clinico - cirúrg

r explicado pelo fato de serem serviços 

zada em hospitais de pequeno porte. Já os

 estão mais concentrados nas grandes

iamento de hospitais com as condições ne

s de alta complexidade como, por exemplo

ionais habilitados. 

itação financeira foi um fator que interferiu

vez que as PPI’s estão defasadas. A d

 relacionada a desatualizações das inf

trados no Cadastro Nacional de Estabe

este que prejudica a regulação dos trata

im, uma das condições que podem ser i

rama é o aperfeiçoamento da gestão de in

nto e podem ampliar os mecanismos de m

os prestados. 

ternações clínico-cirúrgicas de alta comp

am: tratamento de cirurgias múltiplas, t

 procedimentos de oncologia, mastectom

s múltiplas de lesões de pele ou de tec

múltiplas representaram 14,4 % do tota

to de grandes queimaduras 6,4% e proc

aiores internações clínico - cirúrgica

atamento de doenças infecciosas e intestin
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ade manteve a 

esempenho que 

das internações 

de 42%, porém 

 de internações 

rgicos de média 

s oferecidos de 

os tratamentos  

s cidades pela 

ecessárias para 

lo, existência de 

riu na ampliação 

defasagem das 

nformações dos 

belecimentos de 

tamentos a ser 

 implementadas 

informações que 

 monitoramentos 

mplexidade com 

 tratamentos de 

omia radical em 

cidos celulares. 

tal de cirurgias 

ocedimentos em 

icas de média 

tinais (7,8%),  



 

tratamento de intercorrên

bacterianas (4,6%), cure

vascular cerebral – AVC,

O contexto analisa

fila de espera para realiz

o grande aumento de

especializados que gera

ainda deixam de atender

 Nessa conjuntura

emergências de alguns 

primeira demonstra que

resolutivo do que aque

auditorias operacionais r

2013, constataram que, 

acomodação, os pacien

especializados. A segund
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Gráfico 20– Número de
Mato Grosso, 2008 – 201

 Fonte: SES/MT, 2014. 
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tanto, a baixada cuiabana e região su
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 o calendário básico de vacinação da cria
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Gráfico 22 – Total dos g
governamentais, 2005 – 

Fonte: SEPLAN, 2014 
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, o financiamento na área de saúde teve

ais subfunções. Os quatro setores anal
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Gráfico 23 – Participação
2013 
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tras esferas têm despendido mais recur
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Gráfico 25- Evolução 

Fonte: SESP/MT. 
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da possui índices elevados e crescentes 

012 e roubos 648,3 por cem mil habitante

s. 

 da taxa de homicídios no Estado, 

a meta estipulada no processo de revisã
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 entanto os dados registrados não c
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a taxa de roubos no Estado, 2008 – 2013

os, a taxa de roubo no Estado cresceu 

solutos, conforme mostram os dados do
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rojeção indicada 

os e homicídios 

iorização das 4 

tivamente, polos 

 diversas ações 

ção a reduções 

ncentram nas  



 

ações de blitz e policia

registradas o maior núme

responsabilidade da Polí

Civil, da Politec e do Cor

O aumento do 

hipóteses para as altas d

28 municípios mato-gr

população de 479.294 h

Bugres, Cáceres, Ca

Curvelândia, Figueirópo

d’Oeste, Mirassol d’Oes

Poconé, Pontes e Lac

Cabaçal, Rio Branco, S

Tangará da Serra, Vale d

Dados do PPA 2

Estado, com extensa áre

que o território mato-gro

Anteriormente, os dados

em situação melhor que

Contudo, a violência cre

houvesse um ‘etiquetame

De acordo com

comparando os dados da

da vitimização por raça/c

2010, verifica-se que n

aproximadamente 34,5%

(pardos e pretos) foi d

segmento e outro em te

vitimização entre a pop

branca. 
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iamento ostensivo, sobretudo, nas áreas

ero de ocorrências. Os planos envolvem 

lícia Comunitária, da Polícia Militar, da Po

orpo de Bombeiros. 

 uso de drogas aparece como uma 

s das taxas de roubos e homicídios e vale

grossenses estão na faixa de frontei

 habitantes: Araputanga, Barão do Melg

ampos de Julio, Comodoro, Conqu

olis d’Oeste, Glória d’Oeste, Indiavaí, J

este, Nossa Senhora. do Livramento, N

cerda, Porto Esperidião, Porto Estrela

Salto do Céu, São José dos Quatro Ma

 de São Domingos e Vila Bela da Santíssi

2012-2015 assinalam que a localização 

rea de fronteira seca, serve como fator f

rossense seja utilizado como um corred

os oficiais mostravam que Mato grosso 

e outros estados do Centro-Oeste e tam

resce entre jovens, negros e pobres. É

mento social’. 

m dados extraídos do Mapa da Vi

da evolução do número de homicídios, da

/cor das vítimas na população total brasile

no acumulado final a população branc

% do total, enquanto a participação da po

 de 65,1%. Houve uma grande difere

termos de letalidade, representando qua

opulação negra quando comparada com
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as em que são 

 ações sob  

Polícia Judiciária 

 das possíveis 

le destacar que 

eira, com uma 

lgaço, Barra do 

quista d’Oeste, 

 Jauru, Lambari 

 Nova Lacerda, 

la, Reserva do 

arcos, Sapezal, 

sima Trindade. 

o geográfica do 

r facilitador para 

edor de drogas. 

o encontrava-se 

mbém do Brasil. 

É como que se 

Violência 2012, 

a participação e 

ileira, de 2002 a 

nca representou 

população negra 

rença entre um 

ase o dobro de 

m a população 



 

Quando estratifica

as disparidades são ain

homicídios e da vitimiz

brasileira, é notória a 

disparidade atinge mais

pessoa jovem e negra 

comparação a um jovem

Mato Grosso, por

essa tendência de vitim

Considerando os dados 

2002 e 2010 ocorreu um

entre a população branc

esse índice cresceu 1

aproximadamente 70% m

brancos. Assim, observa

a população branca e o 

forte acréscimo nos níve

Em relação às ta

resultam da relação entr

Observa-se que há muit

pois uma taxa igual a zer

brancos. Se o índice é n

negros e se for positivo, 

Em Mato Grosso,

que brancos, uma vez q

132,3%, o que evidenc

população negra em 20

problema se o compararm

De acordo com o 

mais ainda a tendência c
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camos esses dados para o perfil etário, co

inda maiores. Analisando os aumentos 

ização por raça/cor das vítimas na pop

 amplitude do problema entre os jove

is de 125%, isto é, no Brasil, a probabil

a ser vítima de homicídio é 125,6% ve

m branco. 

or sua vez, não difere da realidade nacio

imização bem mais elevada entre a pop

s do Ministério da Saúde e IBGE, verifica

uma considerável redução no percentual 

nca, de 24,9%, enquanto que entre a po

18,3%, isto é, em Mato Grosso os

 mais vítimas de letalidade quando compa

va-se uma queda dos homicídios nos últim

o um aumento entre a população negra, 

eis de vitimização desse grupo populacion

taxas de vitimização negra de Mato Gro

tre as taxas de homicídio de brancos e 

ito mais vítimas negras por homicídio do

ero indicaria que morre a mesma proporçã

 negativo, morrem proporcionalmente ma

, morrem mais negros que brancos. 

o, assim como no Brasil, morrem bem m

 que a taxa do Estado foi de 85,8% em 20

ncia um elevadíssimo índice de vitimiz

2010, fica explícito também a tendência

rmos com os anos anteriores a essa avali

o mapa da violência e cor do IBGE em 2

 crescente do problema. Os níveis atuais d
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onstatamos que 

 do número de 

opulação jovem 

vens, já que a 

bilidade de uma 

ezes maior em 

ional e reafirma 

opulação negra. 

amos que entre 

l de vitimização 

opulação negra 

os negros são 

parados com os 

timos anos entre 

, originando um 

onal. 

rosso (as taxas 

 as de negros). 

do que brancas, 

rção de negros e 

ais brancos que 

mais negros do 

2010 e no Brasil 

ização entre a 

ia crescente do 

aliação. 

 2012, Preocupa 

s de vitimização  



 

negra já são intoleráveis

vitimização negra no p

humanidade”. 

Em que pese Mat

vitimam a população 

Pernambuco, consideran

entanto, apesar de apar

realidade exige um foco 

capitais e cidades, num 

habitantes em 2010, a c

relação a vitimização da 

Já em relação à p

estados que ultrapassam

negros, apresentando tam

Esses dados evid

segurança pública que re

mais jovens negros sejam

O gráfico 27 ilustr

entre os anos de 2009 e

que registrou queda de 1
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is, mas se nada for feito de forma imediat

país poderá chegar a patamares inad

ato Grosso não aparecer entre os três est

 negra, os três primeiros são Paraíb

ando as taxas de homicídio da Federação

arecer entre os 10 estados que menos vit

o mais ampliado para essa lamentável situ

 total de 608 municípios brasileiros, com 

 capital de Mato Grosso aparece na 127ª

a população negra, com uma taxa de 119%

 população juvenil negra, o Estado apare

am 100 homicídios para cada grupo de 1

também altas taxas entre a população neg

denciam a extrema urgência na adoção 

 reduzam efetivamente tais disparidades e

am vítimas da violência no Estado. 

tra o percentual da despesa total com seg

 e 2013. Houve reduções de recursos a 

 11,2%, em 2011 para 9,2 em 2013. 
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iata e drástica, a 

dmissíveis pela 

stados que mais 

íba, Alagoas e 

ão em 2010. No 

vitimizam, nossa 

ituação. Entre as 

 mais de 50 mil 

7ª posição e em 

9%. 

rece entre os 8 

 100 mil jovens 

gra em geral. 

 de políticas de 

 e impeçam que 

gurança pública 

a partir de 2011 



 

Gráfico 27 – Evolução da

Grosso, 2009 – 2013  

Fonte: SEPLAN/MT, 2014. 

 

Esses dados, poré

que evidencia que mais 

no estado de Mato Gro

incremento de 21,59% n

Governo ampliou a cap

85,46% dos recursos d

pessoal. Do total orçado,

habitantes de Mato G

considerando a projeção

O montante de r

projetos da SESP, capt

Governo do Estado e o

SESGE, INEP, INFRAER

distribuídos. 
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das despesas com segurança pública no e

rém, diferem do exposto no relatório de ge

s de 1 bilhão de reais foi aplicado em seg

rosso em 2013. Se comparado a 2012, o

 na aplicação do recurso com a Seguran

pacidade operacional no Estado em 201

 destinados à segurança pública foram 

o, gasta-se R$ 35,1 milhões para cada gr

Grosso, ou seja, R$ 351,00 para ca

o de habitantes para 2013 do IBGE. 

 recursos que está sendo executado n

ptados em convênios patrocinado por pa

 o Governo Federal até novembro de 20

ERO,ANP,BNDES) totalizou 51 milhões d
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 estado de Mato 

 

 gestão de 2013, 

gurança pública 

, observa-se um 

ança Pública. O 

013, sendo que 

 aplicados em 

grupo de 100 mil 

cada habitante, 

no portfólio de 

parceria entre o 

2013 (SENASP, 

 de reais, assim 



 

Outros dados internos

públicos dessa área gira

distribuídos entre casa 

polícia militar, Politec e

carreira dos policiais civis

Numa observação m

possuem servidores alo

Rondonópolis.Não conse

critério específico de 

negativamente para alo

pessoas. Neste sentido, 

trabalhadores que a cida

merecem aprofundamen

Outro aspecto que m

fronteira, os quais deman

e inteligência para impl

Estima-se que a o déficit

da própria SESP, seria d

Considerando esta d

garantir  mais segurança

governo priorizei o ingres
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os fornecidos indicavam que a quantidade

irava em torno de aproximadamente 11 

a militar, corpo de bombeiros, polícia 

 e SESP. Apenas cerca de 2.500 são 

vis e o restante é da carreira militar. 

 mais geral, verifica-se que os municíp

alocados nesta área são: Cuiabá, Várz

seguimos, no entanto, identificar um pad

 alocação, porque, se não houver, 

locação de pessoal em locais que dema

, percebe-se que Cuiabá possui quase se

idade vizinha de Várzea Grande. São ob

nto e reflexão. 

merece ponderação refere-se aos crimes

andam investimento em tecnologia de con

plementação de novas bases em cidade

cit de policiais militares no Estado, de acor

 de quase 50%. 

 defasagem e a urgência em ampliar o

ça para todos os mato-grossenses  no pri

esso de 1.350 policiais e bombeiros. 
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de de servidores 

1 mil servidores 

 judiciária civil, 

o servidores da 

ípios que mais 

rzea Grande e 

drão comum ou 

, isto contribui 

andariam mais 

 seis vezes mais 

bservações que 

es praticados na 

ntrole, estudos  

des fronteiriças. 

ordo com dados 

 os meios para 

rimeiro mês  de 



 

A DINÂMICA ECONÔ
 

Na área econômic

adversas, manteve seu 

principalmente, aumento

infraestrutura, demonstra

no período entre 2005 e 

O Produto Interno

o IBGE, subiu de R$37

(Tabela 3). Embora Mat

dinamismo, em Mato 

especialmente, até 20

desaceleração no ritmo d

2009, com um PIB supe

geração de riquezas par

Goiás com investimentos

atrativa assume a lideran

 

Tabela 3 – Produto Inter

da região Centro-Oeste -

Fonte: IBGE, 2014 
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ÔMICA DO ESTADO 

ica, Mato Grosso mesmo diante de conjun

 crescimento impulsionado pelas atividad

ntos na produção agropecuária e inve

trados pelo crescimento do Produto Intern

e 2012 

o Bruto (PIB) do estado de Mato grosso, d

37,5 bilhões, em 2005 para R$80,8 bilh

ato Grosso do Sul e Goiás, também tenh

o Grosso apresentou um ritmo ma

2009. Depois, entre 2008 e 2009, 

 de crescimento econômico do Estado, ai

perior a R$57,0 bilhões, Mato Grosso s

ara região Centro-Oeste. A partir de 2010

os em infraestrutura econômica e política 

ança na região Centro-Oeste.  

erno Bruto (PIB), a preços correntes, do B

- 2004-2009 
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unturas externas 

ades produtivas, 

vestimentos em 

rno Bruto (PIB), 

, de acordo com 

ilhões em 2012 

nham registrado 

ais acelerado, 

, houve uma 

ainda assim, em 

se destacou na 

10, o estado de 

a tributária mais 

 Brasil e estados 

 



 

Conforme dados d

PIB do Estado registr

grossense. Vale destaca

que ocorreram em 2007

nos anos de 2011 e 

Ocorreram nos anos de

com taxa negativa de 4

abaixo da taxa de crescim

 

Gráfico 28 – Taxa anua

Centro-Oeste - 2003-200

Fonte: IBGE, 2014. 

 

As flutuações no

mato-grossense tem a c

positivas, e também, 

instabilidades econômica
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 do gráfico 28, as taxas anuais de cresc

straram flutuações acentuadas na eco

ar os picos de superaquecimento da econ

7, quando Mato Grosso apresentou a tax

 2012 com crescimento real, em torn

e 2006 e 2010, significativas retrações n

4,6% em 2006 e com crescimento de 3,

cimento de 7,5% do PIB do Brasil. 

ual de crescimento real do PIB dos esta

008 

os ciclos de negócios evidenciaram qu

capacidade de responder rapidamente 

, de sentir com mais intensidade os

cas e políticas nacional e internacional, po

vernador 2015   

61 
 

scimento real do 

conomia mato-

onomia estadual 

axa de 11,3% e 

rno, de 10,0%. 

 nas atividades, 

3,6%, em 2010, 

tados da região 

 

ue a economia 

 a expectativas 

os efeitos das 

or exemplo, os  



 

efeitos decorrentes das c

Unidos. 

Quanto à participaç

gráfico 29, as taxas mo

mato-grossense evidenc

PIB de Mato Grosso no P

em 2012. Apesar da tím

PIB brasileiro, este resul

para 2,10%, em 2015, en

um desafio para a eco

economia de Mato Gross

 

Gráfico 29 – Percentual 

Centro-Oeste - 2005-200

Fonte: IBGE, 2014. 

 

A economia mato-g

acima da média naciona

particularmente, a produç

1,74

1,49

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2005 2006

E
m

 %
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s crises cambiais e financeiras na Europa 

ação do Estado na formação das rique

ostraram que o significativo desempenho

nciada pelo PIB contribuiu para que a p

 PIB do Brasil elevasse de 1,72%, em 201

ímida representatividade estadual, 1,84%

ultado aproximou da meta de aumentar es

entretanto deve-se considerar que seu alc

conomia Estadual, porque mesmo com 

sso,  o desempenho do PIB nacional foi pí

l da participação mato-grossense no PIB

009 

grossense sustentou taxas de participa

al, devido ao alto rendimento da produção

ução de soja, na safra 2013/2014. O rendi

1,60

1,76 1,77

1,58

1,72

2007 2008 2009 2010 2011
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a e nos Estados 

uezas nacional, 

ho da economia 

 participação do 

011 para 1,84%, 

% em 2012, no 

sta participação 

lcance ainda é  

 a pujança da 

pífio. 

B do Brasil e do 

 

ação nos PIBs, 

ão agropecuária, 

dimento médio  

1,84

2,10

2012 META 2015



 

na produção da soja em 

Acima das médias de 2

Estados Unidos (Gráfico 

 

Gráfico 30 - Rendimento
e nos Estados Unidos da

  Fonte: EMBRAPA, 2015

 

As Vantagens Com

também contribuíram 

confirmaram o peso d

grossenses. No períod

comparativa do milho m

declínio no índice, contin
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 Mato Grosso, gráfico 4, foi de 3.069 quilo

 2.842 kg/ha do Brasil e 2.915 kg/ha re

o 30). 

to médio na produção de soja em Mato Gr
da América, safra - 2013-2014. 

15. 

mparativas Reveladas (CVR) do milho 

 para assegurar essas posições, po

desses produtos na pauta das expo

odo analisado, gráfico 31, o índice 

mostrou-se em crescimento e o algodão

inuou a ser um produto competitivo para o

vernador 2015   

63 
 

ilos por hectare. 

registrado pelos 

rosso, no Brasil 

 

o e do algodão 

ois os índices 

ortações mato-

 de vantagem 

ão, mesmo com 

 o Estado. 



 

Gráfico 31 – Índice da C
2010 

Fonte: SEPLAN, 2011. 

 

As vantagens comp

contribuíram para aum

exportações brasileiras e

Centro-Oeste. A particip

década, aumentou signif

cresceu 85,7% e ating

importância de Mato Gr

exportador da região, res

 

 

    Mensagem do Gove

 CRV dos principais produtos de Mato G

parativas desses produtos, aliadas à prod

mentar a participação do Estado no

 e manteve elevada a taxa de sua particip

ipação mato-grossense no total exportado

nificativamente (Tabela 4). A taxa de 3,5%

ngiu 6,5%, em 2013. Neste ano, foi 

rosso para as exportações do Centro-O

esponsável por 55,7% nas vendas externa
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 Grosso - 2008-

 

odução da soja, 

o volume das 

ipação na região 

do, ao longo da 

5% no ano 2005 

i constatada, a 

Oeste. O maior 

nas regionais. 



 

Tabela 4 – Represen

exportações do Centro-O

 Fonte: MDIC, 2011. 

 

Mato Grosso, em 

comprou US$1,7 bilhão

balança comercial de US

dez anos, passou de U

2013, gráfico 32, um cre

resultados foram obt

internacionais, entre elas

(EUA) e da Europa e as 
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ntatividade das exportações de Mato

Oeste e do Brasil - 2005-2013 

 2013, vendeu para o exterior US$ 1

ão de dólares. Isto representa um sald

S$ 14,1 bilhões, ou seja, aumentou 281,1

US$ 3,7 milhões, em 2005 para US$14

rescimento vertiginoso. É importante desta

btidos mesmo diante das diversas

as, as crises financeiras dos Estados Unid

s variações nas taxas de câmbio. 
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to Grosso nas 

 

15,8 bilhões e 

ldo positivo na 

,1% nos últimos 

14,1 bilhões em 

tacar que esses 

s turbulências 

idos da América 



 

Gráfico 32 – Evolução da

   Fonte: MDIC, 2015. 

 

Em 2013, o predomí

grossenses, confirma 

primários, sobretudo, g

exportações do Estado

(Tabela 5). Por outro lad

do total dos bens impor

primários, com baixa agr

do Estado vulnerável a f

condições para promove
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da balança comercial de Mato Grosso - 20

mínio das commodities, na pauta das expo

 o caráter de economia exportadora 

grãos e carnes representavam 94,2% 

o e os bens industrializados correspon

ado, os produtos industrializados represe

ortados. A concentração das exportações

gregação de valor à produção estadual, to

 flutuações do mercado internacional. É im

er a diversificação da estrutura produtiva d
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005-2013 

 

portações mato-

a de produtos 

 na pauta de 

ondiam a 5,8% 

entaram 89,2%, 

es em produtos 

 torna economia 

 importante criar 

a do Estado. 



 

Tabela 5 – Participação

comercial de Mato Gross

Fonte: MDIC, 2015.  

 

Entretanto, a elev

grossenses é afetada p

pesquisas, inovações 

Competitividade Estadu

deficiências, Mato Gross

registrou o pior desempe

isto diminui a capacidad

que Mato Grosso perd

avaliadas a infraestrutu

qualificação da mão de 

foram considerados nes

demandam um tempo

significativas. 
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ão dos produtos básicos e industrializad

sso - 2005-2013 

levada capacidade de competição dos p

 por deficiências, como: qualificação da 

 e infraestrutura. De acordo com 

ual – Fatores (ICE-F) da tabela 6, qu

sso ocupou a 17ª posição na classificaç

penho da região Centro-Oeste. Convém c

de de competição do Estado. Assim, a ta

rdeu posições e ficou em 19o lugar, 

tura, a pesquisa e a inovação e em

e obra. Cabe ressaltar que os dados são

esta análise porque referem-se a itens e

po mais longo para que apresente
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dos na balança 

 produtos mato-

a mão de obra, 

 o Índice de 

ue inclui essas 

ação nacional e 

 considerar, que 

tabela 6, mostra 

, quando foram 

m 14º no item 

o de 2006, mas 

 estruturais que 

tem alterações 



 

Tabela 6 – Índice de co
estados da região Centro

UF 
ICE-F 

Índice Classificação

Distrito 

Federal 
0,744 3o 

Mato Grosso 

do Sul 
0.506 8o 

Goiás O,401 13o 

Mato Grosso 0,343 17o 

Fonte: MBC, 2006. 

 

Isto mostra que, ap

nos últimos anos, em M

impedem melhorias de 

diminuir as limitações de

transportes e elevar o n

para desenvolver ambien

Deve-se considerar 

Adicionado Bruto (VAB)

VAB foi: a agropecuária

indústria com 17,6%. Va

sustentada pela agricult

isso ocorreu devido à cre

bovino. 
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ompetitividade e classificação do Distrito 
tro-Oeste – 2006  

Qualificação da força 

de trabalho 

Conhecimento e 

inovação 

ão  Índice Classificação Índice Classificação 

0,949 1o 0,511 7o 

0,619 7o 0,313 16o 

0,394 15o 0,302 17o 

0,402 14o 0,262 19o 

pesar das elevadas taxas de crescimen

Mato Grosso, ainda persistem grandes o

 competitividade de seus produtos. Faz-

de infraestrutura e logística, particularmen

 nível de desenvolvimento em inovações

entes favoráveis à competição do Estado. 

r outro aspecto importante que é a compo

) do Estado, gráfico 33. Em média, a c

ria com 27,3%, o setor de serviços co

ale destacar que a base econômica de M

ltura, pecuária, e também, pelo comércio

rescente produção de soja; algodão, milho
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to Federal e dos 

Infraestrutura 

 Índice Classificação 

0,772 3o 

0,586 9o 

0,506 10o 

0,366 19o 

ento econômico, 

 obstáculos que 

-se necessário 

nte, no setor de 

es tecnológicas, 

 

posição do Valor 

 composição do 

com 55,1% e a 

 Mato Grosso é 

cio. Certamente, 

lho e do rebanho 



 

Gráfico 33– Participação
Mato Grosso - 2005-2012

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Como pode ser o

foi impulsionado pelo 

incremento no uso de te

longo das últimas décad

de alta performance. 
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ão dos setores de atividades econômica
12 

observado na tabela 7 o setor agrícola m

 crescimento da produção de grãos, 

 tecnologias que modernizou a agricultur

das, com o uso de insumos, máquinas e
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icas no VAB de 

 

mato-grossense 

, decorrente do 

ura estadual, ao 

 e equipamentos 



 

Tabela 7 – Produção de 

a representatividade do 

2013 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

Mato Grosso, em

toneladas de grãos e ultr

crescimento de, aproxim

2006 esse ciclo de cres

produzida, foram 22,3 

importância do Estado

continuou com participa

com 25,5% na produção 

A pecuária é outr

intensidade desta ativid

tabela 8, o Estado tem o

cabeças. 
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e grãos em Mato Grosso, no Centro-Oest

o Estado na produção da região CO e do

m 2005, tabela 7, produzia mais de 2

ltrapassou os 46 milhões em 2013. Isso re

madamente, 83,6% da produção em relaç

scimento sofreu uma redução de 12,5% 

 milhões. Essa queda, no entanto, nã

o, nos contextos regional e nacional,

ação significativa de 59,0% na região C

o brasileira em 2013. 

tra atividade explorada de forma intensa

idade pode ser constatada na atualida

 o maior rebanho bovino do País, com 28
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ste e no Brasil e 

o Brasil - 2005-

 

 25 milhões de 

 representou um 

ção a 2005. Em 

 na quantidade 

não diminuiu a 

l, porque este 

 Centro-Oeste e 

sa no Estado. A 

idade, conforme 

28,7 milhões de 



 

Tabela 8 – Maiores prod
2005-2012  

Fonte: IBGE, 2015. 

 

A indústria, em M

VAB e registrou, no perí

percentual refletiu a lim

participação dos segme

foi: 8,3% da indústria de

serviços industriais de ut

saneamento, abastecime

As duas principais

Estado nos últimos 04 

que contemplou projetos

de R$ 2,7 bilhões. A

funcionamento de 79 em

Grosso e pelo o Fundo d

que concedeu financiam

diversos municípios do 

Recursos estes destinad

máquinas e equipamen

milhões para financiar 32
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odutores de bovinos do Brasil, em milhões

Mato Grosso, é a atividade com menor p

ríodo 2005 a 2012, 15,8% em média, gr

imitada capacidade industrial do Estado

entos industriais mato-grossenses no VA

de transformação, 4,6%, da construção c

utilidade pública que incluem os serviços d

ento de água e gás e 0,4% da indústria e

ais linhas utilizadas para alavancar o seto

 anos foram os incentivos concedidos p

os de 77 empresas, com investimento pre

A aprovação destes investimentos p

empreendimentos industriais e/ou comer

 de Desenvolvimento Industrial e Comerc

mentos a 23 empresas de micro e pequ

 Estado, totalizando os empréstimos em

ados a investimento em construção civil e

entos. Em 2013, os investimentos fora

32 empresas. 
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es de cabeças - 

 

 participação no 

ráfico 34. Esse 

o. Em 2012, a 

AB, gráfico 34, 

 civil, 2,5% dos 

 de eletricidade, 

 extrativa. 

tor industrial no 

 pelo PRODEIC 

revisto na ordem 

possibilitará o 

erciais em Mato 

rcial (FUNDEIC) 

ueno porte, em 

m R$1.8 bilhão. 

il e aquisição de 

ram de R$ 3,6 



 

Gráfico 34 – Participaçõe

VAB - 2005/2009 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Pode ser consid

Governo, nestes 4 anos

análises para determina

embasaram a orientaçã

realizada pela Compan

2011. Foram realizado

levantamento de afloram

campo, de coletas d

características petrográfi

Recursos Minerais do 

Ornamentais da Amazôn

Foram iniciadas, a

para identificar ambiente

Rio Branco e Dom Aquin
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ões das atividades econômicas do setor in

iderado como as principais ações re

s, visando estimular à industria extrativa 

ação de ouro em rochas e sedimentos 

ção econômico-financeira para as ativid

nhia Mato-Grossense de Mineração (M

dos, também, estudos de fotointerpret

amentos expostos nesta região, além da

de amostras de granitos para estud

ficas que serviram de apoio a Companhia

 Brasil (CPRM) na elaboração do Atla

nia Brasileira. 

, ainda em 2012, atividades de mapeam

tes favoráveis a jazimentos minerais em 

ino, em parceria com a Companhia de Pes
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 industrial no 

 

realizadas pelo 

a mineral: 1.107 

s correntes que 

idades minerais 

METAMAT), em 

etação para o 

das etapas, em 

tudos de suas 

ia de pesquisa e 

tlas de Rochas 

mento geológico 

 Rondonópolis, 

esquisas de  



 

Recursos Minerais (CPR

Cabe ainda destaca

Departamento Nacional 

em Mato Grosso, o qu

estadual. 

A construção civil, m

manteve-se em segundo

positivos oriundos da

principalmente, execuçã

ampliaram unidades d

crescimento das atividad

Outro ponto impor

realizados em diferent

beneficiamento de grão

gêneros alimentícios e

produção de rações para

acordo com o Conselho E

foram aprovados 99 pro

representou investimento

de processamento grãos

No setor de servi

públicas e do comércio 

35. Essas atividades, es

foram expandidas para a
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RM). 

ar que em 2012 foram solicitados 955 req

l de Produção Mineral (DNPM) para explo

que gera expectativas de investimentos

 mesmo com redução na participação do 

do lugar porque é uma atividade que re

da expansão de outras atividades

ção dos serviços industriais de utilidad

de prestações de serviços para a

des econômicas no Estado. 

ortante, no período analisado, é dos 

ntes atividades industriais no Estado.

ãos, por exemplo, implantou unidades 

e matérias-primas que atendessem 

ra a avicultura e a suinocultura. Até març

o Estadual de Desenvolvimento Empresari

rojetos para instalar indústrias em Mato

tos de, aproximadamente, R$ 295 milhõe

s para produzir óleo comestível, óleo deg

viços o aumento no VAB foi decorrente 

 e representou 31,2% do valor adicionad

stimuladas pela dinâmica das atividades 

 atender necessidades de cidades mato-g
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equerimentos ao 

ploração mineral 

tos na industria 

o VAB em 2009, 

recebe impactos 

es produtivas, 

de pública que 

acompanhar o 

s investimentos 

o. O setor de 

s para produzir 

 demandas na 

rço de 2011, de 

rial (CEDEM),  

to Grosso. Isto 

ões nos setores 

gomado, etc. 

e das atividades 

do total, gráfico 

s agropecuárias, 

grossenses. 



 

Gráfico 35 – Participaçõe

serviços no VAB de Mato

Fonte: IBGE, 2014. 

As atividades do co

serviços de educação, d

maior representatividade

importância desses seg

setores da economia ma

 

Turismo 
 

Cabe destacar, qu

infraestrutura turísticas 

criaram grandes expect

como ocorreu com a ag

turismo no Estado contin
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ões percentuais das atividades econômica

to Grosso – 2012 

omércio e da administração pública, esp

 de saúde e de seguridade foram as que 

de, durante o período de 2005 a 2012. 

egmentos, devido os avanços ocorrido

ato-grossense. 

ue os projetos apresentados buscaram

s das cidades sedes da copa do mun

ctativas para alavancar a economia loc

gricultura familiar os resultados obtidos m

inua sendo uma potencialidade pouco exp
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as do setor de 

 

pecialmente, os 

e demonstraram 

2. Isso reflete a 

os nos demais 

am melhorar a 

ndo de futebol 

cal. Entretanto, 

 mostram que o 

xplorada.  



 

Aqui destacamos os 

executadas para alavanc

● criação das marca

Antonio do Leverg

● a implantação, e

ECOBOOKING no

●  a inclusão de 42

serviços de alimen

arranjos e parceria

● inserção no ca

empreendimentos

e de 07 na rota do

● a formatação de

produtos turísticos

Cuiabá, Poconé, S

● Criação da base 

sobre a demand

Guimarães. 

● Criação do arquiv

materiais fotográfi

por miniaturas e e

O Estado, em 201

Econômico e Social (B

executar obras de melho

Desenvolvimento do Tur

programa só foram inic

aeroporto de Rondonóp

Tribunal de Contas do E

salgadeira, com apenas 

do Memorial Rondon, no
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 principais resultados alcançados pel

ncar o turismo: 

cas turísticas dos municípios de Cuiabá, 

rger e Várzea Grande. 

 em 2012, do Sistema de Gestão d

no município de Chapada dos Guimarães.

42 atrativos turísticos, 53 meios de hos

entação, bares e restaurantes no catálog

rias comerciais. 

atálogo da rota turística da Galinh

s em Cuiabá, de 05 na rota do Artesana

dos Quitutes, em Santo Antonio do Leverg

e 42 produtos turísticos e inclusão no

os destinados às agências receptivas nos

, Santo Antonio do Leverger e Várzea Gra

e de dados e disponibilidade de inform

nda turística do Parque Nacional de 

ivo fotográfico formado por um banco de

ficos de alta resolução, apresentado em 

 em meio digital (DVD). 

12, contratou junto ao Banco de De

BNDES) recursos no valor de R$ 250 

oria na infraestrutura turística previstas no

urismo (PRODESTUR). Das grandes obra

niciadas as obras de modernização e 

ópolis, mas estão paralisadas por det

 Estado (TCE) e as obras revitalização do

s 37% das obras executadas. As obras d

o município de Santo Antonio do Leverger
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elas as ações 

, Poconé, Santo 

do Turismo – 

s. 

ospedagens, 99 

go de negócios, 

nhada, de 09 

ato, em Poconé 

rger. 

no catálogo de 

s municípios de 

rande. 

rmações digitais 

 Chapada dos 

e imagens com 

 meio impresso 

esenvolvimento 

0 milhões Para 

 no Programa de 

ras previstas no 

e ampliação do 

eterminação do 

do complexo da 

 de implantação 

er, com valor  



 

estimado em R$ 3,0 milh

entre Pixaim e Poconé 

estas obras foram orça

ordens de serviços tinham

Está previsto para 20

neste ano, serão estab

Cultura e o Gabinete 

homenagem aos 150 ano

Dessa maneira, po

sustentou, no período a

média nacional, devido 

extensiva e na produção

Aliado a isso, a estr

desenvolvimento de est

Estado, principalmente, 

formas de aquisições de 

A agricultura familiar

maioria dos municípios. 

familiar que desenvolvia

assentamentos da refor

comunidades tradicionai

Para promover melhor a

(quinze) consórcios inter

promovam o desenvolvim
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ilhões e as obras de revitalização da MT 

 a e de substituição de 31 pontes na tr

çadas em 31,4 milhões. Entretanto até 

am sido emitidas. 

015, a conclusão das obras do Memorial 

belecidas parcerias entre as Secretaria 

e de Comunicação para inaugurar o 

nos do Marechal Cândido Rondon. 

pode-se constatar que a economia m

 analisado, taxas de crescimento econôm

o à forte atuação do mercado, centrada

o de grãos em grande escala. 

trutura fundiária torna-se uma questão re

stadual porque existem sérios conflitos

, os que estão relacionados a titulações

e propriedades. 

ar em Mato Grosso é a principal atividade 

s. Em 2009, existiam 140.201 produtores

iam suas atividades em comunidades tra

orma agrária. Foram beneficiadas 50.15

ais e mais de 90 mil em programas de a

 assistência técnica a esses produtores for

ermunicipais que têm a função de interme

imento regional. 

 

vernador 2015   

76 
 

T 060, no trecho 

transpantaneira, 

é 2014, apenas 

l Rondon. Ainda 

a de Estado de 

o museu,  em 

mato-grossense 

mico, acima da 

as na pecuária 

relevante para o 

s fundiários no 

s de terras e a 

e econômica, na 

s na agricultura 

radicionais e em 

55 famílias nas 

 assentamentos. 

foram criados 15 

ediar ações que 



 

Os resultados das aç

familiar, nos últimos 4 an

● 16 (dezesseis) mu

● Apoio a produçõe

que compõem o 

Pantanal e Vale d

● 120 produtores da

foram beneficiado

instalar Unidades 

● 36 Associações d

Trabalhadores Ru

● 2.220 produtores

beneficiados com 

● Proporcionou ace

familiares, com a c

Observa-se que os e

nos últimos anos, não c

distribuição e comercializ

Nos últimos anos, 

fundiária do Estado. O

implantou o projeto Varre

a regularização de terr

registro. Mesmo com e

regularizações fundiária

empecilhos para o des

acesso ao crédito, so

aumentam conflitos pela

investimentos. 
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ações que visavam incentivar as práticas

nos,  foram:  

unicípios foram equipados com resfriador

es agrícolas e ao desenvolvimento rural n

 Consórcio Intermunicipal do Complexo 

 do Guaporé. 

da agricultura familiar e, indiretamente, 2 

dos a distribuição de insumos e equip

s de Referência Tecnológica (URT). 

 de Produtores da Agricultura Familiar e 0

urais foram equipadas.  

es da agricultura familiar em 30 mun

 kits patrulha. 

cesso ao crédito do PRONAF a 5.68

a captação de R$ 89,4 milhões 

 esforços das ações de políticas públicas 

 causarão impactos na infraestrutura, por 

lização da produção gerada pela agricultu

, ocorreram avanços nas políticas de 

O Instituto de Terras de Mato Grosso

rredura que possibilitou identificar, demarc

rras públicas que, em geral, estavam o

esses avanços, atualmente, os problem

ias das propriedades produtivas ainda c

senvolvimento de Mato Grosso, porque

sobretudo, para os pequenos produto

ela posse da terra e criam instabilidade
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s da agricultura 

ores de leite; 

l nos municípios 

o Nascentes do 

2 mil produtores 

ipamentos para 

 01 Sindicato de 

unicípios foram 

83 agricultores 

s empreendidas 

r exemplo, para 

tura familiar  

e regularização 

so (INTERMAT) 

rcar e promover 

 ocupadas sem 

mas relativos a 

 constituem em 

ue, dificultam o 

tores, também 

des para novos 



 
Mercado de Trabalho 

 

É importante dest

mercado de trabalho. F

salários e no número de

assinada. 

Outro aspecto re

médio dos trabalhadore

renda entre as pessoa

trabalhadores no merca

condições de vida da p

emprego e, não apen

transferência de renda. 

Na última década 

trabalhadores, aumento 

aumentou em 25,3%, sa

uma redução da desigua

estruturais com reduções

que se refere à qualidade

Cabe destacar, 

exploração do trabalho 

participação da populaçã

15,0% para 10,5%, com 
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stacar que a última década foi marcada p

 Foi registrados aumentos no rendimen

de empregos de trabalhadores com carte

relevante foi o crescimento de 63,2% n

res mais pobres no Estado. Esse forte c

as mais pobres foi propiciado pela ins

cado de trabalho. Isto demonstra que a

população mais carente foi alcançada p

nas, pelos benefícios recebidos de p

a houve, além do crescimento no rendime

o nos seus níveis de escolaridade. A esco

saiu de 6,9 para 8,6 anos de estudo. Isto

ualdade no mercado de trabalho e demon

es nos níveis de renda, ainda que, proble

de do ensino persistam. 

 também, os resultados das ações d

o infantil no Estado. No período de 20

ção que trabalha, na faixa etária de 5 a 17

 queda de 30,0 % durante o período anal
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 por avanços no 

ento médio dos 

teira de trabalho 

 no rendimento 

 crescimento da 

nserção desses 

a melhoria das 

pelo acesso ao 

 programas de 

ento médio dos 

olaridade média 

to proporcionou 

nstra mudanças 

lemas graves no 

de combate à 

2002 a 2012, a 

17 anos, caiu de 

alisado. 



 

Transporte 
 

O atual sistema d

entrave à competitivida

dificulta a integração de

apesar da posição geopo

se refere ao sistema de

Mato Grosso importantes

A malha rodoviár

4.548,0 quilômetros de e

e 848,0 de vias sem 

quilômetros de estradas

rodovias não paviment

pavimentadas. Cabe de

rodovias federais e esta

investimentos em infraes

 

Tabela 9 - Malha rodoviá

Fonte: SETPU, 2013 

 

A localização geo

economia estadual, porq

rotas que formam os c

Noroeste, Sudeste, Cen

constituídos por importan
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 de transporte e logística mato-grossens

ade das empresas instaladas no Estad

e Mato Grosso com o Brasil e com a A

política privilegiada do Estado, particularm

de transportes fluviais, visto que estão l

es bacias hidrográficas do País. 

ária federal que atravessa o Estado é c

 estradas federais, sendo 3.700,0 de vias 

 pavimentação. Complementa esta ma

s estaduais. Deste total, 20.668,7 quilôm

ntadas e apenas 4.878,3 quilômetros 

destacar que existem ainda, 6.223,1 q

taduais planejadas, fato que mostra a im

estrutura de transportes no Estado (Tabela

iária no estado de Mato Grosso  

eográfica do Estado desempenha papel 

rque permite o escoamento da produçã

 corredores multimodais de transportes

entro-Norte e Centro-Nordeste. Estes c

antes eixos rodoviários formados pelas BR
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se constitui um 

ado, e também, 

 América Latina, 

mente, no que  

 localizadas em 

 constituída por 

s pavimentadas 

malha 25.547,0 

ômetros são de 

s de rodovias 

quilômetros de 

 importância de 

la 9). 

 

l relevante para 

ão por diversas 

s nos sentidos 

corredores são 

R’s 364, 163,  



 

070 e 174. A BR-364 qu

importante eixo de esco

Mato Grosso. A BR-163 

atravessa alguns dos ma

é outro eixo viário import

e a Oeste até a fronteira

e Cáceres. A BR-158 c

Mato Grosso no sentido

país. A BR-174 que li

Santíssima Trindade e

Tocantins e Bahia. Além

Amazonas e do Rio Mad

Por outro lado, da

está contemplada a ag

grãos destinada ao com

insumos e abasteciment

exige do agricultor mo

manejo pós-colheita. Tod

causado ônus de parte s

mesmas pelas suas ro

fluviais. 

As rodovias que 

utilizadas, porque permi

Sudeste do país, particu

2014, de acordo com 

estadual pelos portos da

foram pelo o porto de 

Vitória e 4,8% por São 

Grosso, ainda em 2014, 
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ue liga Cuiabá a Rondônia em Porto Velh

coamento da produção agrícola da regiã

3 que completa o eixo entre Cuiabá e San

ais dinâmicos municípios mato-grossens

rtante que liga o Estado, a Leste, até a div

ra com a Bolívia, passando por Barra do G

cruza os municípios das regiões Leste 

do norte-sul, conectando-os às regiões N

liga Cáceres a Porto Esperidião e a 

e a BR-242 integra Mato Grosso ao

m da Ferronorte e das hidrovias do rio P

deira. 

dado o caráter da economia mato-grosse

gricultura, especialmente voltada para a

mércio exterior e que depende para tal do

nto de sua população. A falta de armazé

ovimentação das colheitas para come

odavia, as condições de estradas ou sua

 significativa da sua safra no momento da 

rodovias na direção aos distantes porto

 seguem no sentido Sudeste do Estado

item ligações aos principais portos das

cularmente, aos portos de Santos e de P

 o quadro 2, foram exportados 80,3%

das regiões Sul e Sudeste do país. Dest

 Santos, 10,6% por Paranaguá, 10,8% 

o Francisco do Sul. No sentido Centro-N

, saíram pelos portos da região Norte do B
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lho constitui em 

ião Noroeste de 

antarém no Pará 

nses.  A BR-070 

ivisa com Goiás 

 Garças, Cuiabá 

 e Nordeste de 

 Norte e Sul do 

a Vila Bela da 

os estados de 

Paraguai, do rio 

ense, cuja base 

 a produção de 

do transporte de 

zéns adequados 

ercialização ou 

a ausência, tem 

a circulação das 

tos marítimos e 

do são as mais 

s regiões Sul e 

 Paranaguá. Em 

% da produção 

ste total, 54,8% 

 pelo porto de 

Norte de Mato 

 Brasil 11,6%  



 

da produção agropecuár

Manaus 6,7% e para San

 

Quadro 2 Percentual d

segundo os principais po

Porto 

Santos - SP 4

Paranaguá - PR 1

Manaus - AM 1

Vitória – ES 1

Santarém - PA 

São Francisco do Sul - SC 

Outros 
Total 

   Fonte: MDIC, 2013 

 

Além das deficiênc

estradas apresentam 

trafegabilidade, em toda

foram consideradas regu
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ária de mato-grossense. Foram destinada

antarém, 4,7% da produção local. 

 de escoamento das exportações de 

ortos marítimos, 2007-2012  

2007 2008 2009 2010 2011 20

40,5% 50,4% 56,1% 60,0% 61,3% 62

18,3% 13,4% 14,7% 15,0% 13,5% 15

13,9% 13,6% 10,8% 9,6% 9,7% 8,

11,7% 11,0% 9,8% 8,2% 7,0% 5,

4,6% 5,2% 4,0% 3,0% 3,3% 3,

7,2% 3,7% 3,3% 3,0% 3,3% 3,

3,7% 2,7% 1,3% 1,3% 2,0% 2,
100% 100% 100% 100% 100% 10

ncias nas interligações na malha viária

 baixa qualidade. O quadro 3 m

as as rodovias estaduais, estava ruim. A

ulares, no que se refere à trafegabilidade.
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das ao porto de 

 Mato Grosso, 

2012 2013 2014 

2,0% 57,3 54,8 

5,2% 11,6 10,6 

8,0% 6,97 6,9 

5,8% 9,3 10,8 

3,4% 5,3 4,6 

3,2% 6,2 4,8 

2,4% 3,2 8,1 
100% 100% 100% 

ia estadual, as 

mostra que a 

As vias federais 

e. 



 

Quadro 3 – Classificação

Rodovia 

MT-130 
MT-208 
MT-240 
MT-246 
MT-320 
MT-343 
MT-358 
BR-070 
BR-158 
BR-163 
BR-174 
BR 242 
BR-364 

Fonte: CNT – 2011  

 

A precariedade do s

ambientalmente, não só 

amplia a emissão de po

rodovias. 

Outros componen

sistemas energéticos e d

dificuldades de acesso,

Estado. Nos últimos ano

ampliações das redes d

de energia elétrica no Es

O sistema de arm

deficiências em Mato 

pequenos e médios pro

distribuição dos armazé

portanto o problema aind

O Estado precisa

demanda crescente de 

escoamento dos produto
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ão geral das rodovias em Mato Grosso - 20

Extensão 
pesquisada (Km) 

Classificação geral 

112 ruim 
46 ruim 
59 ruim 
85 ruim 
154 ruim 
80 ruim 
124 ruim 
841 regular 
481 ruim 

1.124 regular 
602 regular 
45 regular 

1.381 regular 

 sistema viário no Estado impacta econô

ó porque eleva os custos de transportes,

oluentes e contribui para ocorrências de 

ntes importantes para a logística de Mato 

 de armazenagem. Apesar das grandes d

o, a energia elétrica está distribuída em

os, com as novas construções de usinas

 de transmissão foram superadas deficiên

stado. 

rmazenagem, elo central da logística, ai

 Grosso. Melhorou nas últimas déca

rodutores ainda encontram dificuldades d

éns não está equilibrada no território m

nda persiste. 

a de infraestrutura de transporte capaz 

e veículos, de carga e que garanta a

tos. Diante disso, novos investimentos em
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2011 

nômica, social e 

s, mas também, 

e acidentes nas 

o Grosso são os 

 distâncias e das 

em quase todo 

s hidrelétricas e 

ências na oferta 

ainda apresenta 

cadas, mas os 

 de acesso e a 

mato-grossense, 

z de suportar a 

a entrada e o 

m logística de  



 

transportes fazem neces

Governo Estadual invest

recursos no valor de R

rodoviária e melhorar 

rodovias estaduais. Estã

de rodovias e construçã

programa são ligar todo

mil metros de pontes de 

No âmbito do prog

Integrado tem 45 contrat

Brasil para implementaçã

estaduais. Das obras 

asfáltica em 478,5 km de

Ainda no âmbito d

BNDES o projeto MT 

construir pontes de con

território mato-grossense

mil metros de pontes de 

as BR-242, MT-010, MT-

110, MT-130, MT-140, M

MT-220, MT-235, MT-24

MT-260, MT-270, MT-29

MT-351, MT-400, MT-41

456, MT-465, MT-467, M

de Acesso Centro de Tre

978 metros de pontes de

430, 422 e 494.  

Em 2014, estava

2.133 metros de pontes

325, MT-418 MT-242, MT
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essários para alavancar a economia mato

ste, por meio do Programa MT Integrado 

R$2,1 bilhões em obras para tornar pe

 as condições de segurança e trafeg

tão contempladas ações de pavimentação

ção de pontes de concreto. Os principais

os os municípios por vias pavimentadas

e concreto e revitalizar 986,7 quilômetros. 

ograma de infraestrutura de transporte, de

atos com recursos aprovados junto ao BN

ção e pavimentação de 1.783,3 km de rod

 previstas foram realizadas obras de 

de rodovias deste total, em 2014.  

 do programa MT Integrado, também foi 

 Infraestrutura e Inclusão Social, com 

oncreto nas travessias de rios e córreg

se. A meta estabelecida no projeto foi d

e concreto nas travessias de rios e córreg

- 020, MT-040, MT-050, MT-060, MT-109

, MT-160, MT-170, MT-175, MT-199, MT

240, MT-241, MT-242, MT-244, MT-246

99, M-320, MT-322, MT-325, MT-336, MT

410, MT-413, MT-419, MT-423, MT-430,

 M- 473, MT-488, MT-490, MT-492, MT- 

reinamento da Copa 2014. Deste total, for

de concreto nas MT’s 456, 010, 170, 130, 

am em fase de execução obras para 

s nas MT-010, MT 220, MT-494, MT-437

T-251, MT-241 e MT-060 e encontrava p
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to-grossense. O 

o e Competitivo, 

erene a malha 

gabilidade nas 

ão, revitalização 

ais objetivos do 

s, construir 9,7 

 

denominado MT 

NDES/Banco do 

dovias  

e pavimentação 

i aprovado pelo 

 O objetivo do 

egos dentro do 

de construir 9,7 

gos que cruzam 

09, MT-100, MT- 

T-206, MT-208, 

6/339, MT-249, 

T-338, MT-343, 

0, MT-431, MT-

 241 e Rodovia 

oram concluídos 

, 208, 241, 251, 

 construção de 

37, MT-208/MT-

 paralisadas as  



 

intervenções no entronca

Lagarto em Várzea Gran

Estavam em anda

revitalização de rodovias

MT-100, MT-130, MT-17

220/325. 

Quanto aos projet

Cuiabá, foram contrata

concluídas, 14 encerr

andamento, 7 foram resc

Entretanto, a gran

implantação do Veiculo 

usufruírem das melhoria

Cuiabá e Várzea Grand

mudanças qualitativas n

ao fluxo do transito 

Cabe destacar qu

inúmeros problemas com

além de pendências de a

e indenizações de, a

desapropriações (quase

2015, os desafios são: p

estabelecidos visando à

pendentes conforme con
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camento da Avenida Miguel Sutil, em Cuia

nde encontravam paralisadas.  

damento, também, as obras contempladas

ias, cuja meta era de revitalizar 986,7 qu

75, MT-246, MT- 270,-MT- 320, MT- 344

etos para a realização da copa do mundo

tadas 52 obras de mobilidade. Deste 

rradas sem recebimento definitivo, 2

scindidas e uma não foi executada. 

ande expectativa da sociedade foi em rela

o Leve sobre Trilhos – VLT, pois estão 

ias proporcionadas pela mobilidade urban

de. Sem duvida esta obra pode provoca

 na estrutura urbana de ambos  municípi

que entre as obras entregues, muitas já

mo, por exemplo, nos sistemas elétrico e

 algumas empresas contratadas com a ex

aproximadamente R$ 28,0 milhões, 

se 300) necessárias para execução da

planejar, fiscalizar e gerir o cumprimento

às conclusões das obras e realizar a

ntratos estabelecidos. 
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iabá e Trevo do 

as no projeto de 

quilômetros nas: 

4, MT-170, MT-

o de futebol em 

 total, 8 foram 

22 estão em 

lação à obra de 

o ansiosos para 

ana interligando 

car significativas 

pios, no tocante 

já apresentaram 

 e de drenagem, 

extinta SECOPA 

s, relativas às 

as obras. Para 

to dos contratos 

as adequações 



 

FINANÇAS PÚBLICA
 

Comportamento das Re
 

Os volumes arrec

receitas do Estado, em 2

de 50,21%. Em 2013, a

do total das receitas e a

devido ao aumento das

3,03% em 2009 para 7,9

 
Tabela 10 – Volumes a

2009/2013 

Especificação 

 Receitas correntes 

 Receita tributária 

 Receita de contribuiçõe

 Receita patrimonial 

 Receita agropecuária 

 Receita industrial 

 Receitas de serviços 

 Transferências corrente

 Outras receitas corrente

 Reversões da receita 

 Receitas de capital  

 Operações de crédito 

 Transferências de conv

 Demais receitas de cap

 Receita orçamentária 

 Receita intra-orçamentá

 Receita total  
Fonte: SEPLAN, 2014
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AS 

eceitas 

cadados das receitas correntes em relaçã

 2009, foram de 91,52% e das receitas tri

a participação das receitas correntes caiu

 as receitas tributárias, para 48,28%. Es

s arrecadações das receitas de capital,

,98 em 2013, conforme mostra a tabela 10

arrecadados das receitas do estado de 

 2009 
Var. 
 (%) 

2013 

8.873.418.410 91,52 15.618.318.7

4.867.978.763 50,21 8.790.504.0

es 816.696.707 8,42 1.240.089.0

104.857.015 1,08 156.785.1

122.593 - 101.3

2.367.796 0,02 4.891.2

209.215.783 2,16 375.649.3

tes 2.456.775.276 25,34 3.237.357.4

tes 415.404.477 4,28 1.812.941.0

-  - 1.165.005.7

293.964.739 3,03 1.453.222.7

95.566.000 0,99 1.131.838.6

vênios 162.673.599 1,68 293.220.3

pital 35.725.140 0,37 28.163.7

a   9.167.383.149 94,55 17.071.541.4

tárias 528.657.952 5,45 1.135.469.5

9.696.041.101 100,00 18.207.010.9
14 
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ção ao total das 

tributárias foram 

aiu para 85,78% 

Esta redução foi 

l, que subiu de 

0. 

 Mato Grosso - 

Var. 
 (%) 

.726 85,78 

.021 48,28 

.064 6,81 

.120 0,86 

.355 - 

.225 0,03 

.364 2,06 

.495 17,78 

.083 9,96 

.744 6,40 

.741 7,98 

.691 6,22 

.310 1,61 

.740 0,15 

.467 93,76 

.531 6,24 

.998 100,00 



 

Outro ponto impo

conforme mostram os d

2013 as receitas de capi

operações de crédito, 1.0

 

Tabela 11 – Evo

Grosso, no período de 20

Fonte: SEPLAN, 2014

 

Observar o compo

uma vez que, a econ

produtos primários, des

produtos impulsiona a e

porque os principais prod

de isenção fiscal. Isto o

limitam a capacidade de 

Especificação

 Receitas correntes 8

 Receitas tributárias 4

 Receita de contribuições

 Receita patrimonial

 Receita agropecuária

 Receita industrial

 Receitas de serviços

 Transferências correntes 2

 Outras receitas correntes

 Reversões da receita

 Receitas de Capital

 Operações de crédito

 Transferências de convênios

 Demais receitas de capital

 Receita Orçamentária 9

 Receita intra-orçamentária

 Receita total 9
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portante diz respeito à evolução da rec

 dados da tabela 11. Observado o perío

pital realizadas cresceram 394,35% e as r

.084,35%.  

volução das receitas realizadas do es

2009 a 2013 

14. 

portamento das receitas estaduais torna-

nomia mato-grossense é altamente de

estinados ao mercado externo. A expo

 economia estadual, mas também, eviden

odutos vendidos para o exterior são benef

 ocasiona perdas tributárias, pois as res

e financiamento das políticas públicas. 

2009 2010 2011 2012

8.873.418.410 9.681.116.941 10.871.902.576 13.699.867.7

4.867.978.763 5.192.572.850 5.749.470.750 7.708.222.7

816.696.707 884.852.294 902.424.217 1.215.772.8

104.857.015 85.659.214 93.347.561 174.823.2

122.593 73.598 126.498 168.0

2.367.796 2.333.756 2.149.372 2.280.0

209.215.783 231.508.935 231.042.932 349.280.7

2.456.775.276 2.684.860.635 3.080.045.357 3.213.552.5

415.404.477 599.255.660 813.295.889 1.035.767.1

 - - 361.377.389 505.320.1

293.964.739 619.025.757 264.105.120 1.445.872.6

95.566.000 364.338.994 90.045.886 1.329.846.3

162.673.599 245.576.400 62.873.721 91.567.0

35.725.140 9.110.364 111.185.514 24.459.2

9.167.383.149 10.300.142.698 11.136.007.696 15.145.740.4

528.657.952 684.150.087 796.582.652 966.071.8

9.696.041.101 10.984.292.785 11.932.590.348 16.111.812.2
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ceita realizada, 

íodo de 2009 a 

 realizações das 

stado de Mato 

 

-se importante, 

ependente dos 

ortação desses 

encia problemas 

eficiados pela lei 

estrições fiscais 

2013

Variações, 
2009/2013 

(%)

.756 15.618.318.726 76,01

.790 8.790.504.021 80,58

.807 1.240.089.064 51,84

.284 156.785.120 49,52

.063 101.355 -17,32

.027 4.891.225 106,57

.771 375.649.364 79,55

.505 3.237.357.495 31,77

.133 1.812.941.083 336,43

.191 1.165.005.744 - 

.660 1.453.222.741 394,35

.368 1.131.838.691 1.084,35

.087 293.220.310 80,25

.204 28.163.740 -21,17

.416 17.071.541.467 86,22

.827 1.135.469.531 114,78

.243 18.207.010.998 87,78



 

Cabe esclarecer q

disponibilizadas no orçam

encontradas devido à co

destas informações.  

Assim ao analisar 

deduções especificadas

transferências aos munic

São estes meca

contabilidade estadual 

comportamento das re

planejamento e a capacid

Por isso estamo

transparente e acessível
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 que ao analisar os dados brutos de receit

amento não permite identificar as razões 

omplexidade dos mecanismos de registro

r estas informações precisamos considera

s no balanço geral do Estado: reversã

icípios, renuncia fiscal e outras deduções.

canismos de lançamentos contábeis, 

l que causam distorções entre a an

receitas e das despesas, o que c

cidade financeira do Estado. 

mos trabalhando para tornar este p

el a todos os cidadãos 

 

vernador 2015   

87 
 

eitas e despesas 

s das diferenças 

ros contábeis de 

rar as seguintes 

são de receita, 

s.  

, usados pela 

nálise real do 

compromete o 

processo mais 



 

Gráfico 36 - Relação ent
2012 

Fonte: STN, 2014 
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ntre a receita corrente e o PIB de Mato G

 

1 7,5 1 6,9 1 0,8 9,5 

Mato Grosso 
do Sul

Mato Grosso São Paulo Distrito 
Federal
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 Grosso – 2005-

 

4,1  

Minas 
Gerais



 

A receita corrente

índice superior à média d

esse desempenho Mato 

A evolução recente da c

de 2006, o Estado dimin

15,2% do PIB em 2011 e

de crescimento da receit

 

Gráfico 37 – Relação e

estados selecionados – 2

 

Fonte: STN, 2014 
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te do Estado alcançou, em 2012, 16,9% do

 do estado de São Paulo que registrou 10

to Grosso ficou atrás do estado de Mato G

 capacidade fiscal de Mato Grosso mostro

inuiu a sua capacidade de arrecadação d

 e com 16,9% em 2012, ano em que reto

ita em relação ao PIB estadual. (Gráfico 3

 entre a receita corrente e o PIB de M

2012 

 

1
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5
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,7

1
5,

5
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1
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do PIB estadual, 

10,8%, mas com 

 Grosso do Sul. 

trou que, a partir 

 de 17,3% para 

toma a trajetória 

37). 

Mato Grosso e 

 

16
,9

2012



 

A capacidade de au

na promoção do desenv

elevados volumes de 

arrecadações tributárias

investimentos, de 13,8%

um período de oito ano

para R$ 1,7 bilhão em 

volume de investimentos

 

Comportamento dos Ga
 

Da análise comp

Estado no exercício de 2

houve crescimento tant

programação deficitária, 

como evolução das desp

crescente dos gastos re

grupos de juros e encarg

No caso dos j

consequência da quitaçã

com o empréstimo obti

medida que melhorou 

endividou o Estado n

investimentos executado

todas as operações de c
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umentar receitas próprias desempenha p

nvolvimento dos estados brasileiros, par

 investimentos que dependem, espec

as. Nos últimos anos, Mato Grosso au

%, em 2005 para 18,2% em 2013. Vale re

os os investimentos aumentaram de R$

 2013. Isto representa um incremento 

s no Estado. 

astos 

parada da execução das despesas co

 2009 e 2013, conforme tabelas 12 e 13, o

nto na execução relativamente ao orçad

, prejudicial ao planejamento e a priorizaç

spesas ao longo dos anos. A exceção qua

relativamente à programação inicial ocor

rgos da dívida no exercício de 2013 e inve

juros e encargos, a redução do p

ção do resíduo da dívida do contrato da 

tido junto o Bank of America no exerc

 o fluxo de caixa da Gestão 2012-20

numa operação externa com risco 

os abaixo do previsto foi resultado da não

 créditos contratadas em 2013.  
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 papel relevante 

ara fazer face a 

ecialmente, das 

aumentou seus 

registrar que em 

$ 605,1 bilhões 

 de 194,7% no 

onsolidadas do 

, observa-se que 

ado, mostrando 

ção dos gastos, 

uanto à variação 

rre apenas nos 

vestimentos.  

pagamento foi 

 Lei nº 9496/97 

rcício de 2012, 

2014, mas que 

o cambial. Os 

ão efetivação de 



 

Tabela 12 – Despesas d

exercício de 2009 

Fonte SEPLAN, 2010 

 

Tabela 13 – Despesas d

exercício de 2013 

Fonte SEPLAN, 2014 

 

Cabe destacar, q

deficitário não reflete p

demonstra incapacidade

metas e resultados. A c

gastos sem melhora na p

nas tabelas 14 e 15. 

Quando se consi

relação a outro é constat

que mais cresceram fora

 

EXERCÍCIO 2009

DESPESA POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reseva de Contingência

TOTAL

EXERCÍCIO 2013

DESPESA POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reseva de Contingência

TOTAL
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 do estado de Mato Grosso orçadas e em

 do estado de Mato Grosso orçadas e em

que a prática reiterada do planejamento

 prudência fiscal por parte da gestão,

de de planejar e definir prioridades para

consequência disso é o crescimento des

 prestação dos serviços público, como po

sidera a evolução das despesas de um

atada uma evolução de 136,8%. Os grupo

ram pessoal e encargos sociais e investim

FISCAL SEGURIDADE TOTAL FISCAL SEG

2.475.152.703       1.133.420.164       3.608.572.867       2.735.953.949       1.       

413.046.203          -                         413.046.203          473.151.602                    

2.398.730.597       462.212.843          2.860.943.440       2.806.927.029                 

528.984.984          27.392.824            556.377.808          1.150.264.199                 

16.053.962            420.000                 16.473.962            12.484.380                      

263.976.417          -                         263.976.417          350.246.997                    

52.522.035            -                         52.522.035            -                                   

6.148.466.901       1.623.445.830       7.771.912.731       7.529.028.155       1.       

ORÇADO EMP

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FISCAL SEGURIDADE TOTAL FISCAL SEG

4.143.268.692       2.103.762.266       6.247.030.958       4.319.025.574       2.5       

508.624.155          2.235.389              510.859.544          287.319.400                     

2.030.249.155       647.473.818          2.677.722.973       2.059.785.195       7          

2.918.257.568       21.074.254            2.939.331.823       2.352.323.982                  

2.673.600              -                         2.673.600              12.194.342                       

341.014.082          -                         341.014.082          353.751.468                     

91.715.894            -                         91.715.894            -                                    

10.035.803.146     2.774.545.728       12.810.348.874     9.384.399.961       3.3       

ORÇADO EMP

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
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empenhadas no 

 

empenhadas no 

 

to orçamentário 

o, ao contrário, 

ra o alcance de 

esordenado dos 

ode se observar 

um período em 

os de despesas 

mentos.  

GURIDADE TOTAL

1.189.948.141 3.925.902.090       

-                  473.151.602          

561.441.115 3.368.368.143       

21.833.007     1.172.097.205       

-                  12.484.380            

-                  350.246.997          

-                  -                         

1.773.222.262 9.302.250.417       

PENHADO

GURIDADE TOTAL

.553.262.528 6.872.288.102       

1.813.801      289.133.201          

770.887.943 2.830.673.138       

11.249.160    2.363.573.142       

-                 12.194.342            

0                    353.751.469          

-                 -                         

.337.213.432 12.721.613.393     

PENHADO



 

Para que o Estado exec

suma importância que s

remunerado, contudo o 

um período curto de tem

execução de ações pro

cabendo aqui ser resgat

são infinitas e os recurs

exigidos para esta de

restringem a capacidad

áreas precípuas e de alto

O Governo necess

equilibrar proporcionalm

que ora se analisa f

Pavimentação de Rodov

período e sim com ope

endividamento do Estado

desembolso com o servi

de 2015 o Estado de M

estadual a patamares a

Bank ok America. 

Ao observar a tab

correntes se tem uma im

eficiência na gestão, e

capacidade de financiam

cresce sem controle auto

notado quando registram

54% na participação dos

para outro (tabela 14), ob

gastos correntes foram r

como eficiência na aplica

 

    Mensagem do Gove

ecute suas ações e atenda as demanda

 se tenha um quadro de servidores prep

o crescimento excessivo das despesas d

empo, necessariamente, compromete a c

rogramáticas que atendem diretamente

atado um conceito econômico básico: as

rsos são escassos. Além de infringir os

despesa, que uma vez atingidos ou 

de do Estado de suprir com novas co

lto impacto social, como a saúde e a segu

ssariamente precisa gerir todas as despes

mente sua destinação. Já os investiment

foi impactado pelos projetos Copa 

ovias, não sendo financiados com recurs

erações de crédito, que resultaram no c

do. Embora se note nas tabelas 14 e 15 um

viço da dívida, juros e amortização, a par

Mato Grosso retoma o pagamento do ser

 acima de R$ 1,2 bilhão como era antes

abela 15, especificamente o grupo de ou

impressão equivocada de redução desta

e esta análise é relevante por duas 

amento do Estado é limitada, assim qua

tomaticamente outros precisam ser suprim

amos que a despesa de pessoal passou

s gastos totais, um crescimento de 175% 

obrigatoriamente, por insuficiência de rece

 reduzidos de 36% para 22%; 2) entende

cação dos recursos é distorcer a realidade
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as sociais é de 

parados e bem 

 de pessoal em 

 capacidade de 

te a população, 

s necessidades 

os limites legais 

 ultrapassados 

ontratações em 

urança pública.  

esas de forma a 

ntos no período 

 do Mundo e 

rsos próprios no 

 crescimento do 

 uma redução no 

artir do exercício 

erviço da dívida 

es da operação 

utras despesas 

ta despesa com 

s razões: 1) a 

ando um grupo 

rimidas, e isso é 

u de 42% para 

 de um período 

ceita, os demais 

er esta redução 

e, pois é real e  



 

concreta a insatisfação

essenciais como saúde,

justificada dada a falta d

bens e serviços públicos

IDEB no Estado, o cre

nacional, e a precariedad

 
Tabela 14 – Variação pe

a 2013. 

Fonte SEPLAN, 2014 

 

Tabela 15 – Percentual d

 
Fonte SEPLAN, 2014 

 

 

DESPESA POR GRUPO DE DESPE

ESPECIFICAÇÃO

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reseva de Contingência

TOTAL

EVOLUÇÃO D

EVOLUÇÃO 2009/2013

DESPESA POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reseva de Contingência

TOTAL
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o da atuação do Estado na prestaçã

e, educação e segurança pública, e esta

 de efetividade da ação estatal no seu p

s de qualidade, conforme se confirma o b

rescimento da violência, onde o Estad

ade no atendimento dos serviços de saúde

ercentual das despesas do Estado, no pe

l das despesas empenhadas no período de

 

SPESA

ÃO 2009 2013

3.925.902.090       6.872.288.102       

473.151.602          289.133.201          

3.368.368.143       2.830.673.138       

1.172.097.205       2.363.573.142       

12.484.380            12.194.342            

350.246.997          353.751.469          

-                         -                         

9.302.250.417       12.721.613.393     

VARIAÇÃO NOMIN

 DA EXECUÇÃOD OS GASTOS - PERÍODO DE 2009 A 2013

ORÇADO EMPENHADO PART. EMP.% ORÇADO

3.608.572.867       3.925.902.090       42,2% 6.247.030.958         

413.046.203          473.151.602          5,1% 510.859.544            

2.860.943.440       3.368.368.143       36,2% 2.677.722.973         

556.377.808          1.172.097.205       12,6% 2.939.331.823         

16.473.962            12.484.380            0,1% 2.673.600                

263.976.417          350.246.997          3,8% 341.014.082            

52.522.035            -                         - 91.715.894              

7.771.912.731       9.302.250.417       100,0% 12.810.348.874       

EXERCÍCIO DE 2009 EX

RECURSOS DE TODAS AS FONTES
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ão de serviços 

ta é plenamente 

papel de prover 

baixo índice do 

do é destaque 

de. 

período de 2009 

 

 de 2009 a 2013. 

 

VAR.%

02 175,0%

01 61,1%

38 84,0%

42 201,7%

42 97,7%

69 101,0%

-

93 136,8%

NAL

3

EMPENHADO PART. EMP.%

6.872.288.102       54,0%

289.133.201          2,3%

2.830.673.138       22,3%

2.363.573.142       18,6%

12.194.342            0,1%

353.751.469          2,8%

-                         -

12.721.613.393     100,0%

XERCÍCIO DE 2013



 

Em resumo, a ex

comprova dos números

planejamento precário do

alocação dos recursos,

próprios levando o Est

aumento do compromet

para pagamento do se

equilíbrio e racionalizaç

necessidades da popula

um crescimento dos g

contraprestação social. 

Como as senhor

resultados apresentados

plano social são grandes

demandam soluções urg

Na educação o d

básica. Os esforços serã

as metas do PNE (Plan

Educação). Para o ensin

de oferta e permanênc

esforços para reduzir o

adulta.  

Visando enfrentar os

eixo “Educar para Tran

ações prioritárias que o

próximos 4 anos de Gov

do ensino médio, criaçã

para a melhoria da educ

redução do analfabetis

jovens e adultos, Fortale
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execução da despesa de 2009 a 2013

os apresentados nas tabelas de 12 a 

do orçamento estadual, com deficiência na

s, baixa capacidade de investimentos 

stado ao endividamento crescente e, n

etimento de suas receitas líquidas, que 

erviço da dívida pública, assim como a

ção na utilização dos recursos para ate

lação. Enfim, o que se constata, desta br

 gastos, mal planejados e sem a ju

oras e os senhores puderam constata

s que são grandes desafios para os próx

es os problemas herdados pelo Governo 

rgentes. 

 desafio agora é a elevar a qualidade

rão grandes também para que o Estado 

ano Nacional de educação) e PEE (Plan

ino médio, no entanto é necessário avança

cia nesta etapa de ensino. É necessá

 os elevados índices de analfabetismo 

os desafios do setor de educação estão

nsformar e Emancipar o Cidadão” gran

orientarão minhas iniciativas e meus pro

overno. Dentre as ações estão: melhorias

ão de instrumentos de cooperação com 

ucação infantil e básica, erradicação do 

ismo funcional. ampliação do atendime

lecimento da educação profissional, melho
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3, conforme se 

 15 reflete um 

na distribuição e 

s com recursos 

novamente, ao 

 são escassas, 

 a ausência de 

tender as reais 

breve análise, é 

justa e devida 

atar diante dos 

ximos anos. No 

o que se inicia e 

e da educação 

o possa cumprir 

no Estadual de 

çar nas políticas 

sário intensificar 

o da população 

o elencados no 

ndes blocos de 

rojetos para os 

ias da qualidade 

m os municípios 

o analfabetismo, 

ento escolar a 

horias da  



 

infraestrutura das escola

educação e fortalecimen

Na área da saúde, ta

garantir atendimento dig

mato-grossense que nec

Saúde. Equacionar os 

prioridade no Governo 

prioridade do eixo “Vive

qualidade dos serviços 

como base do modelo 

estadual de serviços pú

complexidade, fortalecer

saúde, buscar a eficiênci

Quanto a segurança

elevadas taxas de crim

configura-se numa neces

vidas sejam ceifadas ac

mato-grossenses. Para t

de ações imprescindíve

violência no Estado. Os

próximos 4 anos são: a

comunidades, integrar m

fortalecer o sistema de

violentas intencionais 

segurança pública, comb

Na área econômica,

área infraestrutural, pa

comprometem a competi

interna e externa. Ainda 

execução das obras de m
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las públicas estaduais, valorização dos p

nto da pesquisa e extensão.  

também são muitos os desafios. Dentre e

igno ao cidadão e diminuir o sofriment

ecessitam dos serviços prestados pelo Sis

s problemas enfrentados pelo setor s

o que se inicia. No meu plano de go

er Bem”, que visam: ampliar a cobertura

s de atenção básica, consolidar a vigilân

o de atenção à saúde, ampliar e regio

públicos de saúde para atendimento de

er a articulação regional para prestação d

cia e humanização do SUS.  

a pública, este governo tem o desafio 

iminalidade no Estado. Reduzir a taxa 

essidade urgente! Não podemos permitir q

acabando com sonhos e esperanças de 

 tanto, o eixo Viver Bem também apresen

eis para enfrentar o problema da crimi

s compromissos do Governo de Mato G

 ampliar da presença e da proximidade 

 multissetorial das ações para enfrentame

de inteligência da segurança pública, r

 e não intencionais, ampliar os inve

bater os desvios de conduta e corrupção.

a, o Estado precisa enfrentar os estrang

particularmente, a infraestrutura de tr

titividade da economia estadual e inibem 

a relacionados aos problemas de infraestr

 mobilidade urbana, especialmente, as ob
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 profissionais da 

 eles, está o de 

nto das famílias 

istema Único de 

 saúde é uma 

governo é uma 

ra e melhorar a 

ância em saúde 

ionalizar a rede 

e média e alta 

 de serviços de 

 de diminuir as 

 de homicídios 

r que tantas  

 tantas famílias 

nta um conjunto 

inalidade e da 

Grosso para os 

 da polícia nas 

ento às drogas, 

 reduzir mortes 

vestimentos na 

o. 

ngulamentos na 

transporte que 

 sua integração 

strutura estão as 

bras do Veículo  



 

Leve sobre Trilhos (VLT)

economia de Mato Gross

especialmente, da China

Empreendedor” as ações

fortalecimento da agricu

economia, ampliação e 

política industrial do 

(piscicultura, turismo), 

melhorias da capacidade

jurídica nas relações tribu

Aproveitamos para a

cidadão para com os inte

Agradecemos també

Presidentes de Autarqu

minha família, à socied

Temos a certeza que 

determinação! 

 

Muito obrigado.

 

JOS

GOVERNA

 

Pa
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T). Outro grande desafio é diminuir a vuln

sso, ocasionada pela dependência do me

na. Nesse sentido, apresento no eixo “Est

es: ampliação da infraestrutura de transpo

ultura familiar, diversificação da estrutura

e melhoria das relações comerciais, fort

 Estado, fortalecimento das cadeia

, desenvolvimento do potencial minera

de de arrecadação do Estado e promoção

ibutárias. 

 agradecer a este Parlamento pelo es

teresses da sociedade mato-grossense. 

ém o comprometimento dos Secretários d

uias, das Fundações, de todos servidor

edade civil organizada e à imprensa m

 o ano de 2015 será um ano de mu

o. 

SÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES 

ADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 

alácio Paiaguás, em Cuiabá, de 02 de fev
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lnerabilidade da 

ercado externo, 

stado Parceiro e 

porte no Estado, 

ra produtiva da 

rtalecimento da 

ias produtivas 

ral do Estado, 

ão de segurança 

spírito cívico e 

 de Estado, dos 

ores públicos, à 

mato-grossense. 

uito esforço e 

O 

evereiro de 2015 
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