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MATO GROSSO
Superar o dilema do
“pobre estado rico”
é, para nós, mais do
que uma missão. É um
compromisso.
Temos uma economia de setores produtivos
pujantes, na vanguarda da competitividade
mundial. Somos responsáveis pela produção
de um quarto dos grãos do país e detentores do maior rebanho bovino brasileiro.
Apresentamos uma série de potencialidades
e avanços, que consolidam nosso protagonismo na economia brasileira.
Traçamos e seguimos o caminho da transformação, realizando o maior investimento
da história em infraestrutura de transportes,
que dará condições ao estado de ampliar
uma produção já campeã.
Oferecemos, ainda, inúmeras oportunidades àqueles que desejam investir em Mato
Grosso, seguindo na contramão da média nacional e da maioria das unidades federativas,
acumulando crescimento em nossa atividade
industrial, mesmo em um ano de recessão e
dificuldades.
Porém, esta riqueza ainda não chega a toda a
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nossa gente. Ainda temos graves desigualda-

será possível agregar valor à nossa produção,

des interregionais e intrarregionais ao lado

qualificar a indústria, gerar mais empregos

de núcleos dinâmicos de produtividade. É

e renda e, consequentemente, reduzir as

preciso democratizar o desenvolvimento,

desigualdades regionais e proporcionar mais

com igualdade e justiça social.

qualidade de vida à população.

Assim, com coragem e responsabilidade,

Assim, elaboramos este Manual do Investi-

entregamo-nos ao desafio de organizar o

dor, com base em uma criteriosa análise e

Estado, o que foi feito por meio de medidas

uma extensa pesquisa dos cenários socioeco-

rígidas, da promoção da reforma administra-

nômico, logístico e administrativo-financeiro

tiva, com o corte de cargos comissionados,

em Mato Grosso, para levar aos diversos

além da realização de uma série de audito-

públicos com os quais o Estado se relaciona

rias nos contratos firmados, o que já resultou

informações completas e atualizadas acerca

em uma economia de R$ 290 milhões.

das ações desenvolvidas pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico,

Profissionalizar a gestão é fundamental para

inseridas no quarto eixo de nosso Plano de

o bom andamento da máquina pública.

Governo: Estado Parceiro e Empreendedor.

Assim, estabelecemos com as secretarias de
Estado os Acordos de Resultados, contendo

Esta é a transformação que queremos, que

ações, medidas e tarefas anuais.

buscamos. Pela qual trabalhamos. É um processo contínuo, diário. E todos os mato-gros-

Com a reforma tributária, tornaremos mais

senses fazem parte dela.

simples e transparentes as regras e procedimentos, trazendo a segurança jurídica

Pedro Taques

necessária tanto aos investidores quanto à

Governador de Mato Grosso

própria administração estadual.
Estamos cientes que só por meio da atração
de investimentos e da implementação de
uma nova política de incentivos fiscais, com
foco no empreendedorismo, fomento e tecnologia para impulsionar o setor produtivo,
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MATO
GROSSO,
UM
GIGANTE.

Com 906 mil km2, localizado

Gigante na geração de riquezas, tem

dução de algodão, respondendo por

no Centro da América do Sul, é o ter-

uma economia pujante com o Produto

56% da safra nacional da cultura.

ceiro maior Estado do País em exten-

Interno Bruto apresentando taxas de

Possui o maior rebanho bovino do

são territorial, uma área que caberia a

crescimento ‘chinês’.

País, com 28 milhões de cabeças.

Alemanha (357 mil km2), Reino Unido
(244 mil km2) e Itália (301 km2).
É o único Estado brasileiro

Tem um perfil jovem, com

É o segundo maior produtor

30% da população em idade entre 20

de pescado de água doce do país, re-

e 39 anos.

presentando 12,8% da produção na-

com três ecossistemas: Cerrado, Pan-

Maior produtor de soja, res-

tanal e Floresta Amazônica, o que lhe

ponde por 30% da produção nacional

confere riquezas naturais com atrati-

da oleaginosa.

vos turísticos inigualáveis.

cional.
Rico em fontes de energia renováveis com matriz energética limpa.

É também o primeiro na pro-

GOVERNO DE
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ESTADO DE
TRANSFORMAÇÃO
O Governador Pedro Taques assumiu
a administração do Estado em primeiro de janeiro de 2015 com o objetivo
de transformar Mato Grosso em um
ente que ofereça à população saúde,
segurança, educação e crie um novo
ambiente de negócios para fomentar uma nova fase de crescimento
socioeconômico sustentável em Mato
Grosso.

Reforma Administrativa
Fazer a lição de casa foi a primeira ação
adotada pelo Governo, que promoveu
a reforma administrativa. Cortes no
número de cargos comissionados vão
gerar uma economia de R$ 24 milhões
por ano e auditorias realizadas nos
contratos já resultou R$ 290 milhões
em economia.
Os ajustes já promovidos, as ações já
realizadas e novas medidas do Plano de
Governo a serem efetivadas estão registradas em dois acordos de resultados
assinados entre o governador e secretários para o cumprimento de metas
estabelecidas para cada pasta.

GOVERNADOR
PEDRO TAQUES
PERFIL

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Nascido em Cuiabá, Taques se formou
em Direito e logo iniciou carreira, em
1993, como Procurador do Estado
de São Paulo. Dois anos depois, em
1995, foi empossado como Procurador da República, atuando por 15
anos no Ministério Público Federal em
Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e na
Capital Mato-grossense.
Em 2010 pediu exoneração do cargo
vitalício para ser candidato a senador
da República. Foi eleito com 708.440
votos. E nas eleições para Governador
de Mato Grosso, em 2014, venceu
com 833.788 votos.

Responsável por gerenciar
os trabalhos de planejamento,
articulação e de execução
da política econômica traçada
pelo Executivo, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Sedec) vem atuando em várias frentes,
com ações para estimular o
crescimento das empresas já
instaladas e atrair novos
empreendimentos em
setores estratégicos.

GOVERNO DE

MATO
GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Adj. Agricultura
Adj. Indústria e Comércio
Adj. Turismo
Adj. Empreendedorismo e Investimento
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PLANO ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR
Dentro dos cinco eixos de atuação estabelecidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso está o Plano Estado Parceiro e
Empreendedor. Trata-se da consolidação de diversos programas e projetos governamentais que visam ao desenvolvimento
social e econômico de Mato Grosso, potencializando segmentos prioritários para que os resultados sejam alcançados.

INVESTE MT
Agência Mato-Grossense de
Promoção de Investimentos
e Competividade
A Agência Investe MT tem como objetivo promover a execução de políticas
de desenvolvimento, especialmente
as que contribuam para a atração
de investimentos, à redução das
desigualdades regionais, à competitividade da economia, à geração de
emprego e à inovação tecnológica.

DESENVOLVE MT

Atribuições da
Investe MT:

Agência de Fomento do
Estado de Mato Grosso S/A

1. Articular com entes públicos e privados, nacionais ou
estrangeiros, a promoção de oportunidades de negócios e de
geração de emprego e renda;
2. Auxiliar os municípios no atendimento ao investidor e no
desenvolvimento do ambiente de negócios;
3. Atrair novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem
como promover e estimular a expansão de empresas instaladas no Estado;
4. Acompanhar o desenvolvimento da atividade empresarial
após a instalação da empresa;
5. Prospectar, no Brasil e no exterior, oportunidades de investimentos no Estado;
6. Disponibilizar informações que contribuam para o desenvolvimento do Estado;
7. Promover a imagem do Estado como destino de investimentos;
8. Estabelecer e manter intercâmbios com organismos de
atuação similar, agentes financiadores e de fomento e outros
organismos nacionais e internacionais que concorram para os
mesmos objetivos;
9. Articular com a Agência Desenvolve MT e outras instituições
financiadoras o apoio a programas de desenvolvimento.

Agência Desenvolve MT é uma sociedade anônima de economia mista de
capital fechado e tem sua unidade
administrativa e orçamentária vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (Sedec).
Tem o objetivo principal de contribuir
para acelerar o desenvolvimento
sustentável do Estado, estimulando
a realização de investimentos aliados
à criação de emprego e renda e à
redução das desigualdades sociais e
regionais.

Atribuições da Desenvolve MT:
1. Oferecer linhas de crédito que atendam ao micro e pequeno empreendedor e pessoas física e jurídica.
2. Apoiar a execução de política estadual de desenvolvimento
econômico por meio de operação de crédito aos programas
estruturantes e projetos que visam à melhoria de qualidade,
produtividade e competitividade do parque produtivo mato-grossense.
3. Apoiar a cadeia produtiva rural com financiamento a projetos prioritários recomendados pelos municípios em consonância com as políticas setoriais do Governo do Estado.
4. Atuar como agente financeiro dos Fundos de Desenvolvimento e demais carteiras de negócios do Estado, quando
demandada.

GOVERNO DE
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NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
Mineração

Base florestal

A atividade extrativista tem enorme potencial em Mato Grosso. Hoje o Estado já responde por cerca de 80% da produção de
diamantes no país. Além disso, tem produção em escala de polimetálicos como ouro, prata, zinco, cobre e chumbo, e outros
minerais em estado avançado de pesquisas como manganês, ferro e zinco.

A posição geográfica e extensão territorial conferem a Mato Grosso um leque de oportunidades no segmento industrial
madeireiro. O Estado produz por ano cerca de 5,1 milhões de metros cúbicos provenientes de espécies nativas e plantadas
que são beneficiadas e transformadas em toras in natura, carvão vegetal, compensados e portas e janelas.
Mas o potencial de crescimento de floresta plantada é de 500 mil hectares cuja produção poderá ser verticalizada mais
ainda com indústrias voltadas para a fabricação de móveis e MDF voltados para os mercados nacional e internacional e de
geração de energia, entre outras muitas opções.

Na exploração de pedras preciosas como
quartzo rosa, ametista, turmalinas, ágata,
zircão, topázio, quartzo rutilado e jaspe,
há um vasto mercado desde a lapidação à
produção de joias, semijoias, bijuterias e
rochas ornamentais.
GOVERNO DE
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Energia limpa
Mato Grosso é rico em água e seus rios lhe conferem o segundo maior potencial hídrico do P aís, com um inventário
de 10.874 MW de potência, o que representa segurança no fornecimento de energia elétrica para todas as classes de
consumidores.
Toda a produção é gerada por 168 empreendimentos em operação com potência total de 2.879 MW, sendo que 70%
são gerados por matriz energética limpa proveniente de usinas hidrelétricas.
Outros 11 empreendimentos estão em construção, com capacidade total de 877 MW e mais 18 já receberam a outorga
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O clima quente, com luz solar em praticamente todo o ano faz de Mato Grosso um grande mercado de energia solar a
partir da autogeração por consumidores residenciais e empresariais.

Agroindústria
Máquinas - Entre os segmentos potenciais destacam-se fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, pois Mato
Grosso é um dos maiores consumidores desse setor. Nesse caso, o foco não são apenas grandes investidores, mas pequenas e médias indústrias de complementos usados nas lavouras e campos mato-grossenses.
Têxtil - Outra atividade que poderá ganhar grande escala na verticalização é o setor têxtil, desde a fiação, passando pela
tecelagem e chegando até a indústria de confecções. Mato Grosso é o maior produtor de algodão do País, portanto a
matéria-prima está aqui.
Aquicultura - Mato Grosso é hoje o segundo produtor de peixe de água doce do País. Portanto há um grande nicho de
mercado para que o beneficiamento e a industrialização ocorram dentro do Estado, assim como há espaço para indústrias
de insumos para essa cadeia, agregando, assim, valor à matéria-prima.
Couro e outros derivados - Outras atividades com alto grau de agregação de valor à matéria-prima estão relacionadas à
pecuária. Como maior produtor bovino do País, Mato Grosso oferece oportunidades de negócios aos curtumes, indústrias
de gelatinas e fábricas de calçados e de acessórios de couro.

GOVERNO DE
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Turismo de pesca é um dos
atrativos de Cáceres

Eco Turismo de contemplação
em Chapada dos Guimarães

Esportes radicais é
atração em Jaciara

Ecoturismo no coração do
Pantanal Mato-grossense

Corredor do Ecoturismo
Hoje Mato Grosso já tem pontos de sucesso como o
Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Pantanal e
as praias do Araguaia, mas é preciso fazer muito e, neste
setor econômico,
o potencial de investimento é
gigantesco.
A biodiversidade mato-grossense proporciona uma diversidade de atrativos naturais e investimentos no turismo e
as opções vão desde turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, turismo de pesca, contemplação da natureza,
ao turismo tecnológico.
O Governo do Estado reformulou e reiniciou 11 obras de
infraestrutura turística que estavam paralisadas e iniciou
uma no município de Nobres (140 km da Capital). São pavimentações de rodovias, troca de pontes de madeira por
estruturas de aço e concreto e reurbanização de ruas de
municípios turísticos. Também tem investido na divulgação do Estado e de seu potencial turístico e na qualificação e treinamento de mão-de-obra do segmento.

Flutuação no Distrito de Bom
Jardim, em Nobres

GOVERNO DE
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PRINCIPAIS INDICADORES
MACROECONÔMICOS

RELAÇÕES COMERCIAIS

Produção de Riquezas

A balança comercial do Estado de Mato Grosso tem tido um crescimento favorável ano após ano. Em 2004 o saldo da balança
comercial era de U$ 2,6 bilhões. Já em 2014 esse saldo saltou para U$ 13,9 bilhões. Em contrapartida a balança comercial do
País ao longo desses anos diminuiu. Eram U$ 33,75 bilhões em 2004 e fechou 2014 com U$ 4 bilhões negativos.

As riquezas produzidas em Mato Grosso proporcionam ao Estado apresentar crescimento ‘chinês’. O PIB mato-grossense
registrou taxa média de 5,8% ao ano entre 2000 e 2014, enquanto a do Centro-Oeste ficou em 4,4% e a do Brasil foi de 3,2%.
Já o PIB per capita mato-grossense teve entre 2001 e 2011 aumento de 59% e o nacional, de 29,6%.

Balança comercial MT e BR

Qualidade de vida
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de diversos municípios de Mato
Grosso merece destaque. A capital, Cuiabá, conhecida por ter se tornado um
grande polo de prestação de serviços registrou IDHM de 0,785, conforme dados
do Atlas 2013/Pnud.
Saindo de Cuiabá, rumo ao interior do Estado, os destaques ficam por conta dos municípios com forte atuação na agricultura: Lucas do Rio Verde (0,768), Nova Mutum
(0,758), Rondonópolis (0,755), Sinop (0,754), Primavera do Leste (0,752), Campo
Verde (0,750), Barra do Garças (0,748), Campos de Julho (0,744) e Sorriso (0,744).

GOVERNO DE
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PORTO SECO
O Porto Seco Cuiabá realiza o desembaraço aduaneiro e foi criado com o
objetivo de simplificar as exportações
e importações de produtos e mercadorias. Possui uma área de 32 mil m² dos
quais 9,4 mil m² são de área coberta,
destinada à armazenagem e à inspeção.

Zona de Processamento
de Exportação
A Zona de Processamento de
Exportação é um distrito industrial incentivado onde as empresas
operam com suspensão de impostos
e procedimentos administrativos
simplificados e devem destinar 80%

da produção à exportação.Possui área
total de 239,68 hectares divididos em
cinco módulos para abrigar diversas
empresas do segmento industrial e
está localizada estrategicamente no
município de Cáceres, região Oeste do
Estado. O distrito é a ligação comercial do Estado com o mercado andino.

UFMT -Na área de ensino público
o Estado conta com a Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), com
5 campi localizados em Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop,
totalizando 27 institutos e faculdades,
com 101 cursos de graduação e 56 de
pós-graduação. Além disso, possui 24
polos de educação à distância.
Unemat - A Universidade do Estado
de Mato Grosso possui 13 campi
(Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do
Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino,
Juara, Luciara, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e

Tangará da Serra. Oferece 60 cursos
presenciais,10 núcleos pedagógicos
e 18 polos educacionais de ensino à
distância.
IFMT – Instituto Federal de Mato
Grosso com 14 campi (Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis,
Confresa, Cuiabá (Bela Vista), Cuiabá
(OCtayde Jorge da Silva), Juína, Pontes
e Lacerda, Primavera do leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso, Várzea
Grande, Alta Floresta, com Bacharelado em Agronomia, Engenharia de
Computação, de Alimentos, de Controle e Automação, Florestal, Secreta-

riado Executivo e Zootecnia. Além de
dois polos de ensino à distância.
Também possui campos avançados
de pesquisa em Diamantino, Lucas do
Rio Verde, Tangará da Serra e Sinop e
ainda conta com 17 cursos de ensino
médio integrado, além de cursos de
licenciatura, pós-graduação, tecnólogo e pós-médio em agrimensura,
agroindústria, agropecuária, alimentos, comércio, edificações, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica,
eventos, florestas, guia de turismo,
química, manutenção e suporte em
informática, rede de computadores,
secretariado, telecomunicações e
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zootecnia.
FUNDAÇÃO MT -A Fundação MT
é uma empresa privada de cunho
tecnológico que conta atualmente
com mais de 300 funcionários e um
quadro associativo que envolve, praticamente, todas as empresas de máquinas e equipamentos agroquímicos,
fertilizantes e sementes que atuam na
cadeia produtiva de Mato Grosso.
Além disso, os produtores de grãos
estão ligados à instituição por meio
das tecnologias e sementes geradas
pela instituição. Para aumentar mais
sua atuação, a Fundação MT firmou
parcerias com produtores locais,
estabelecendo assim, a maior rede de
pesquisa e desenvolvimento.
IMAmt -O Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt) tem como
objetivo atender às demandas dos
associados da AMPA (Associação
Mato-grossense dos Produtores
de Algodão), realizando pesquisa,
desenvolvimento e difusão de novas
tecnologias. Alguns desses trabalhos
são desenvolvidos em parceria com
equipes nacionais e internacionais
de modo a incrementar ainda mais o
processo.
O principal foco do IMAmt é o Programa de Melhoramento Genético de
Algodão, cujo objetivo é desenvolver

variedades produtivas, com bom
rendimento e qualidade de fibra, com
ênfase na resistência/tolerância às
principais doenças e aos nematoides
que incidem no algodoeiro.
Embrapa Agrossilvipastoril - A Embrapa Agrossilvipastoril está localizada
em Sinop-MT (500 Km de Cuiabá) e
é uma das 46 Unidades da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As pesquisas desenvolvidas na Embrapa Agrossilvipastoril buscam inovações tecnológicas sustentáveis para
os sistemas integrados de produção
agropecuária e para as principais
cadeias produtivas representativas
para o estado de Mato Grosso, com
foco de atuação em sistemas integrados de produção na transição entre os
biomas Amazônia e Cerrado.
DESAFIOS START UP MT
Plataforma online do Governo do
Estado onde jovens poderão propor
ideias inovadoras aos desafios apresentados com o objetivo de oferecer
soluções tecnológicas aos problemas
de gestão e desenvolvimento de
novas políticas públicas.

PARQUES
TECNOLÓGICOS
Área com 80 hectares destinadas à
instalação de empresas voltadas ao
desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimentos. Direcionadas
às vocações do estado, as empresas
inseridas dentro dos parques tecnológicos possuem tratamento tributário
diferenciado.

ESCRITÓRIOS DE EXCELÊNCIA
Com o objetivo de aproximar as pesquisas acadêmicas com as demandas
existentes do setor produtivo, o
Governo do Estado realiza o fomento
de escritórios implantados por diversas universidades do mundo para
desenvolver pesquisas que atendam
às necessidades do mercado mato-grossense.
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Pró-Estradas/Construção
Pavimentação de rodovias estaduais, com obras pulverizadas em
todas as regiões do Estado e dupli-

Pró-Estradas/ Parcerias e
Concessões
Tem convergência direta dentro
dos demais eixos do programa
sendo estruturado de forma
inédita em todo o Brasil, por meio
de convênios com associações sem
fins lucrativos, prefeituras, além de
contar com as mais usuais formas
de concessões.

cação de rodovias prioritárias.

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTE
O Programa PRÓ-ESTRADAS
estruturado pelo Governo
do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e
Logística (Sinfra), tem como
missão construir novas
estradas e melhorar as
condições de trafegabilidade
das que já existem, garantindo um melhor escoamento
da safra agrícola, a chegada
mais ágil de serviços públicos importantes (ambulância, carro da polícia e ônibus
escolar) a todas as regiões,
além de assegurar uma
maior qualidade de vida aos
mato-grossenses.

Pró-Concreto
Melhoria das rodovias através
da substituição das pontes de
madeira por de concreto, que têm
maior durabilidade e trazem mais

Pró-Estradas/Reconstrução

Pró-Estradas/Manutenção

Melhoria das rodovias estaduais

Manutenção emergencial do as-

que nos últimos anos não recebe-

falto para garantir mais segurança

ram a devida manutenção.

aos usuários das rodovias que
estão deterioradas.

segurança aos usuários.
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LINHA DE FINANCIAMENTO DE
INFRAESTRUTURA ECONÔMICA
PARA MPE e MGE

CAMINHOS AO
INVESTIDOR
LINHAS DE FINANCIAMENTO
FCO
O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) tem por
objetivo promover o desenvolvimento econômico e social
da região. Conheça algumas linhas de crédito disponíveis:

LINHA DE FINANCIAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
PARA MPE e MGE
1. FINALIDADE: financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação, modernização, adequação
ambiental e sanitária ou relocalização de empreendimentos industriais e agroindustriais, capital de giro associado e
aquisição de insumos e matéria-prima.
2. BENEFICIÁRIOS: pessoas jurídicas de direito privado,
desde que se dediquem à atividade produtiva nos setores
industrial, agroindustrial e mineral.

1. FINALIDADE: financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação,modernização e reforma
de infraestrutura econômica, capital de giro associado e
aquisição de insumos nos setores de transporte rodoviário
– estradas vicinais e coletoras, armazenagem – unidades de
armazenagem coletora, intermediária e terminal, atividades de logística nos segmentos de armazenagem, centros
de distribuição,transporte e comunicação, entre outros.
2. BENEFICIÁRIOS: pessoas jurídicas de direito privado e
empresas públicas não dependentes de transferências
financeiras do Poder Público.

LINHA DE FINANCIAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO REGIONAL PARA MPE e
MGE
1. FINALIDADE: financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turísticos, capital de giro associado e aquisição
de insumos.
2. BENEFICIÁRIOS: pessoas jurídicas de direito privado,
cadastradas no Ministério doTurismo, desde que prestem
serviços turísticos remunerados e exerçam atividades
econômicas na cadeia produtiva do turismo, tais como
meios de hospedagem, agências de turismo, organizadoras
de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos,

restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros de convenções, parques aquáticos, entre outros.

LINHA DE FINANCIAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO DOS
SETORES COMERCIAL E DE
SERVIÇOS PARA MPE E MGE
1. FINALIDADE: financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação,modernização ou relocalização de empreendimentos dos setores comercial e de
serviços,capital de giro associado, aquisição de insumos e
formação de estoques para vendas.
2. BENEFICIÁRIOS: pessoas jurídicas de direito privado,
desde que se dediquem a atividades nos setores comercial
e de serviços.

LINHA DE FINANCIAMENTO
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO PARA MPE E MGE
1. FINALIDADE: financiar todos os bens e serviços necessários à implantação, ampliação emodernização de empreendimentos, capital de giro associado e aquisição de insumos
ematéria-prima.
2. BENEFICIÁRIOS: pessoas jurídicas de direito privado que
se dediquem a atividades produtivas.

LINHA DE FINANCIAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
1. OBJETIVO: incentivar a interiorização do desenvolvimento e ampliar as oportunidades de emprego, com a utilização de tecnologias mais avançadas, de forma a proporcionar melhoria de renda e de produtividade.
2. FINALIDADE:financiamento de investimentos fixo e
semifixo e de custeio associado a projeto deinvestimento.
Admite-se, ainda, financiar empreendimentos destinados
ao beneficiamento e transformação de matéria-prima
regional in natura, de origem agropecuária de produção
preponderantemente própria.
3. BENEFICIÁRIOS: produtores rurais, na condição de
pessoas físicas e jurídicas, suas cooperativas de produção e
associações, desde que se dediquem à atividade produtiva
no setor rural.
Agentes financeiros: Banco do Brasil, Agência Desenvolve
MT (MT Fomento) e Sicredi./\

FDCO
O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)
foi criado com a finalidade de assegurar recursos para a
realização de investimentos na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco)
em infraestrutura,serviços públicos e empreendimentos
produtivos de grande capacidade germinativa de novos
negócios e atividades produtivas.
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DESENVOLVE MT

Financiamento a projetos de investimentos, apoiando as
micro, pequenas e médias empresas e pequeno e médio
produtor rural.

FDA - O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA,
administrado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), tem por finalidade garantir
recursos para a realização de investimentos privados
na Amazônia legal, estimulando o desenvolvimento da
região.
É destinado à implantação, ampliação, modernização e
diversificação de empreendimentos privados localizados na Amazônia Legal, de acordo com as diretrizes e

prioridades aprovadas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento da Amazônia.
Fundeic - Fundo de Desenvolvimento Industrial, do Governo do Estado, proveniente do recolhimento de parte
do montante incentivado às empresas enquadradas nos
programas de incentivos. Seus recursos são destinados
ao fomento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento industrial de Mato Grosso.

Empreendedores Pessoas Física:
- Financiamento de bens e serviços, adequação e/ou melhorias de instalações e capital de giro associado.
Empresarial pessoa jurídica:
- Financiamento de bens e serviços, adequação e/ou melhorias de instalações e capital de giro associado.
Microcrédito – pessoa física e jurídica
- Financiamento de bens e serviços, adequação e/ou melhorias de instalações e capital de giro associado.
Empreendedor individual
- Financiamento de bens e serviços, adequação e/ou melhorias de instalações e capital de giro associado.
Microfranquias – pessoa jurídica
- Aquisição, implantação ou transferência e/ou modernização
de microfranquias de bens e serviços, adequação e/ou melhoria de instalações e capital de giro associado.
- Inovacred - FINEP
Desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou
no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação
em marketing ou inovação organizacional
- Inovacred expresso
Concessão de recursos de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de forma simplificada para empresas que
receberam incentivos fiscais à P&D, Subvenção Econômica à
P&D e financiamentos a projetos à P&D e inovação tecnológica ou estar instalada em incubadoras de bases tecnológicas ou
parque tecnológico, entre outros requisitos.

BNDES

BNDES Finame: financiamentos para a produção e aquisição
de máquinas e equipamentos e bens de informática e automação novos, de fabricação nacional e credenciados no BNDES.
BNDES Automático: financiamento a projeto de investimento
cujo valor seja, no máximo, R$ 20 milhões.Esse valor também
representa o máximo que cada cliente pode financiar a cada
período de 12 meses, contados a partir da data de homologação da operação pelo BNDES.
BNDES Finem: financiamentos a projetos de investimento de
valor superior a R$ 20 milhões.
BNDES Microcrédito: O microcrédito é a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais
e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro
tradicional.
BNDES Finame Agrícola: financiamentos para a produção e
aquisição de máquinas e equipamentos novos, destinados ao
setor agropecuário.
BNDES Finame Leasing: financiamento de aquisição isolada
de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional,
destinados a operações de arrendamento mercantil.
BNDES Soluções Tecnológicas: financiamento de aquisição de
soluções para atender às necessidades de criação/modificação/melhoria de produto ou processo.
BNDES Exim: financiamentos destinados tanto à produção
e exportação de bens e serviços quanto à comercialização
destes no exterior.
BNDES Limite de Crédito: crédito rotativo para o apoio a
empresas ou Grupos Econômicos já clientes do BNDES e com
baixo risco de crédito.
BNDES Empréstimo-Ponte: financiamento a um projeto,
concedido em casos específicos, para agilizar a realização de
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investimentos por meio da concessão de recursos no período
de estruturação da operação de longo prazo.
BNDES Project finance: engenharia financeira suportada
contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo
como garantia os ativos e recebíveis desse mesmo empreendimento.
BNDES Fianças e Avais: prestação de fianças e avais com o
objetivo de diminuir o nível de participação nos projetos.
Utilizado, preferencialmente, quando a combinação de formas
alternativas de funding permite a viabilização de operações de
grande porte.
Cartão BNDES: crédito rotativo pré-aprovado, destinado a
micro, pequenas e médias empresas e usado para a aquisição
de bens e insumos.

tivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa oriundas
das atividades agropecuárias e o desmatamento, aumentar
a produção agropecuária em bases sustentáveis, adequar as
propriedades rurais à legislação ambiental, ampliar a área de
florestas cultivadas e estimular a recuperação de áreas degradadas. As operações serão realizadas por meio das instituições
financeiras credenciadas.

SECRETARIAS DE
ESTADO

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
FISCAIS E FINANCEIROS –

Secretaria de Estado de Planejamento
Rua: Júlio Domingos de Campos - Centro
Político Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78.049-903
(65) 3613-3281

MODERINFRA - Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem (Moderinfra) para produtores rurais (pessoas físicas ou
jurídicas) e suas cooperativas. Os objetivos são apoiar o desenvolvimento da agropecuária irrigada sustentável, econômica
e ambientalmente, de forma a minimizar o risco na produção
e aumentar a oferta de produtos agropecuários, ampliar a
capacidade de armazenamento da produção agropecuária
pelos produtores rurais e apoiar a construção e ampliação das
instalações destinadas à guarda de máquinas e implementos
agrícolas e à estocagem de insumos agropecuários.

Investe Indústria – Tratamento tributário diferenciado para
as indústrias que se instalarem ou que estejam modernizando
suas plantas em Mato Grosso. O objetivo é promover o crescimento, modernização e diversificação das atividades econômicas no Estado estimulando a realização de novos investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas para
fomentar a regionalização da geração de emprego e renda de
maneira regionalizada e, assim, agregar vantagem competitiva
para Mato Grosso e seus investidores.

INOVAGRO - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na
Produção Agropecuária (INOVAGRO) produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) e cooperativas de produção rurais. Tem
como objetivo apoiar investimentos necessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais, visando
ao aumento da produtividade, à adoção de boas práticas
agropecuárias e de gestão da propriedade rural, e à inserção
competitiva dos produtores rurais nos diferentes mercados
consumidores.

SETORIAIS E PROGRAMÁTICOS

Porto seco – Diferimento do pagamento do diferencial de
alíquota do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços
(CMS) para importações que ocorram no recinto alfandegário
do Porto Seco.

Secretário de Estado de Fazenda
Av. Rubens de Mendonça nº. 3415 - Centro
Político Administrativo
Cuiabá-MT – CEP: 78050-903
(65) 3617-2900
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Centro Político Administrativo
Cuiabá-MT - CEP: 78.050-970
Fone: (65) 3613-5700
Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística
Centro Político Administrativo
Cuiabá – MT - CEP : 78.049-903
Fone: (65) 3613-6603
Secretaria de Estado de Educação
Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215 - Centro Político Administrativo
Cuiabá-MT - CEP: 78049-909
Fone: (65) 3613-6300

LINHA ABC – BAIXO CARBONO - Programa para Redução da
Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa
ABC) para produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), e
suas cooperativas, inclusive para repasse a cooperados. Obje-

Secretaria de Estado de Gestão
Rua C, Bloco III - Centro Político Administrativo
Cuiabá – MT - CEP 78050-970
(65) 3613-3619
GOVERNO DE
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico
Avenida Getúlio Vargas, 1.077 - Bairro
Goiabeiras
Cuiabá - MT – CEP: 78032-000
(65) 3613-0000
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Rua C – Centro Político Administrativo
Cuiabá- MT - CEP: 78.049-913
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação
Rua 3 - s/n - 2º andar - Centro Político Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78049-060
Fone: (065) 3613-0100
Secretaria de Estado de Cidades
Avenida Dr. Hélio Ribeiro - Ed. Ernandy M.
Baracat - Nico Baracat, S/N
Cuiabá-MT – CEP: 78.000-000
Fone: (65) 3613-0500
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários
Rua 02, s/nº Ed. Ceres, 3º Andar - Centro
Político Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78058-250
Fone: (065) 3613-6200
Secretaria de Estado de Segurança Pública
Av. Transversal - Bloco B - Anexo II - Centro
Politico Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78050-970
Fone: (65) 3613-5520
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos
Rua Transversal - Bloco B - s/n - Térreo - Centro Político Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78050-970
Fone: (65) 3613-8167
Secretaria de Estado de Saúde
Bloco D - Centro Político Administrativo
Cuiabá – MT – CEP: 78049-902
Fone: (65) 3613-5310

Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e
Lazer
Av. José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés),
510 - Duque de Caxias
Cuiabá-MT – CEP: 78043-300
Fone: (65) 3613-0237

AGÊNCIAS
INVESTE MT - Agência Mato-Grossense de
Promoção de Investimentos e Competitividade
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2.368
– Bairro Bosque da Saúde
Ed. Top Tower - Salas 1 e 2 (Térreo)
Cuiabá – MT
CEP 78050-000
Fone: (65) 3613-7900
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