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Apresentação

O nosso Plano para viver melhor

A visão de futuro, sonhada e desenhada 

para Mato Grosso, é a de ser o melhor Estado 

para se viver. Essa visão sintetiza os anseios e 

sonhos da sociedade mato-grossense, constru-

ída a partir das expectativas e dos desejos ex-

pressos nas consultas realizadas com mais de 

uma centena de atores sociais do Estado e sin-

tetizadas no Plano de Longo Prazo (PLP).

Em 2011 o Plano passou por uma revisão 

com a participação de dirigentes, técnicos do 

Governo e representantes da sociedade, com o 

objetivo de contemplar as análises e as percep-

ções de novos atores, de consolidar os avan-

ços já alcançados e tornar mais eficaz as ações 

previstas para promover o desenvolvimento do 

Estado.

Este documento incorporou as mudanças 

recentes da realidade socioeconômica e am-

biental do Estado. Redesenhou os cenários, 

adequou estratégias e metas para dar continui-

dade aos avanços vivenciados e melhorar o fu-

turo dos mato-grossenses. Assim, o Plano se 

apresenta como um marco importante na se-

quência de esforços que possibilitarão o alcan-

ce do futuro desejado, numa perspectiva de 

médio e longo prazos.

O Plano estabeleceu as orientações estra-

tégicas para as ações deste Governo, necessá-

rias para alavancar o desenvolvimento susten-

tável no médio prazo, seguindo como fonte de 

inspiração e de diretriz para os próximos pla-

nejamentos.

O Estado, nesse sentido, continuará am-

pliando os esforços para elevar a qualidade de 

vida nas cidades e no campo, proporcionando 

espaços mais agradáveis para conviver social-

mente, com muitas opções de trabalho, de cul-

tura e de lazer.

No ambiente econômico, Mato Grosso in-

tensificará o processo de modificação na estru-

tura produtiva, tornando-a mais diversificada e 

competitiva. As atividades econômicas, com a 

incorporação de novos e modernos segmentos 

de transformação das matérias-primas produzi-
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das no Estado, estabelecerão relacionamentos 

mais equilibrados com o meio ambiente. 

Neste ambiente de grandes transforma-

ções, o Estado experimentará um vigoroso pro-

cesso de inovação tecnológica que permitirá o 

aumento da competitividade e o adensamento 

das cadeias produtivas, agregando valor à pro-

dução local.

Mato Grosso estará fortemente integrado 

à economia nacional, experimentando grande 

dinamismo do mercado interno, resultado da 

melhoria da renda da população, e ainda mais 

articulado com a economia mundial, na medi-

da em que diversificará a sua pauta de produ-

tos destinados à exportação.

A ampliação da rede multimodal de trans-

portes consolidará a integração do território 

mato-grossense, formando uma rede hierar-

quizada de cidades que organizará o territó-

rio, abrindo espaço para a desconcentração da 

economia e da população. Neste cenário, Mato 

Grosso firma-se como um importante fornece-

dor de produtos para os mercados nacional e 

internacional.

Nesse sentido, o Plano é a expressão das 

grandes expectativas criadas diante das recen-

tes e significativas melhorias nas condições 

de vida dos mato-grossenses. Sabemos que 

temos a sociedade como guardiã deste Pla-

no, que podemos trabalhar juntos com nos-

sos parceiros de caminhada e a satisfação de 

termos participado do desenho do futuro de 

Mato Grosso.

Silval da Cunha Barbosa

Governador do Estado de Mato Grosso
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Um desafio que se renova a cada dia

Durante as últimas décadas acompanha-

mos as mudanças implementadas na adminis-

tração pública brasileira, que vivenciou avanços 

significativos, oportunizando a construção de 

um marco legal de responsabilidade fiscal, o 

desenvolvimento de sistemas de informação de 

apoio à gestão e a adoção de novas tecnolo-

gias na prestação de serviços. 

Importantes avanços também foram ob-

servados no âmbito estadual, pois muitos esta-

dos brasileiros elaboraram planos de longo pra-

zo, objetivando a gestão por resultados.

Mato Grosso seguiu esse caminho. Em 

2005 elaborou o Plano de Longo Prazo (PLP), 

apresentando o cenário desejado para o Estado. 

Em 2011, ao vivenciarmos a avaliação da primei-

ra etapa do PLP, observamos as mudanças que 

ocorreram nos ambientes internos e externos e 

que precisavam redimensionar as estratégias e 

as ações do governo para horizontes de médio 

e longo prazos. Nessa perspectiva o Plano foi 

reelaborado, cujos resultados apresentaram di-

ferenças daqueles estabelecidos em 2005.

Assim, este Plano é um documento de inte-

ração entre o Estado e a Sociedade e o caminho 

necessário para atuar na área de planejamen-

to em um Estado dinâmico e com grandes po-

tencialidades. É um marco importante na sequ-

ência de esforços que possibilitarão a todos os 

mato-grossenses um lugar melhor para se viver.

Este lugar desejado, para se concretizar, 

dependerá dos esforços de todos para alcan-

çar os objetivos, como: elevar o nível geral de 

saúde; melhorar a qualidade do ensino funda-

mental e médio e universalizar o atendimen-

to na educação básica; elevar o nível geral de 

educação da população; reduzir a violência e a 

insegurança do cidadão; reduzir a pobreza, as 

desigualdades e os riscos sociais; valorizar as di-

versidades culturais e etnoculturais do Estado; 

conservar o meio ambiente; aumentar a com-

petitividade e a performance econômica do Es-

tado; melhorar os serviços públicos prestados 

à sociedade; reduzir as desigualdades intra e 

inter-regionais e melhorar as condições de ha-

bitabilidade e funcionalidade das cidades. 

Para que possamos expressar esses objeti-

vos, é importante considerar que se faz neces-

sário o alinhamento dos instrumentos de pla-

nejamento de curto e médio prazos ao Plano 

de Longo Prazo, ou seja, os Planos Plurianuais 

(PPAs), os Programas Setoriais; as Leis de Di-

retrizes Orçamentárias (LDOs); e as Leis Orça-

mentárias Anuais (LOAs).

Assim, os desafios de planejar, de execu-

tar, de avaliar e de replanejar não cessam com 

a elaboração desses Planos. É um desafio que 

se renova a cada dia, a cada ação e a cada mu-

dança do ambiente. 

Gostaríamos de agradecer a todos que 

contribuíram para a construção deste Plano, 

não apenas como uma tarefa que se finda, mas 

lembrando que a responsabilidade passou a ser 

maior e que as tarefas se multiplicam no sen-

tido de não somente acompanhar e monitorar 

os objetivos e metas desenhadas neste Plano, 

mas também de sermos multiplicadores de 

todo o conhecimento adquirido durante essa 

construção.

José Gonçalves Botelho do Prado

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
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Introdução

A estratégia é um corpo coerente e integrado de ações, de uma sociedade ou em-

presa, que explica as grandes decisões e escolhas, promove mudanças e movimentos que 

contribuirão com o desenvolvimento futuro, a longo prazo, de um território (país, estado, 

município, etc.), de acordo com os objetivos e desejos da sociedade. A estratégia define 

as grandes prioridades que organizam e estruturam um conjunto de ações em uma deter-

minada direção. Existam vários conceitos de estratégia e de planejamento estratégico, e 

estes conceitos para o MT+201 foram concebidos (desde a sua primeira edição) como um 

processo permanente e continuado de propostas para promover o desenvolvimento sus-

tentável de Mato Grosso, ao longo de vinte anos.

O planejamento estratégico, nesse sentido, é o processo ordenado e sistemático de to-

madas de decisão, com escolhas entre alternativas, do caminho a ser seguido e das ações 

que possam ser executadas para a construção de um futuro desejado, a longo prazo. O 

produto desse processo é a estratégia ou o plano estratégico, conjunto integrado e consis-

tente de ações para a construção do futuro. Esta concepção de estratégia ou de planeja-

mento estratégico parte de quatro pressupostos ou princípios gerais:

1. análise do contexto externo em que atua, com o qual interage e sobre o qual 

não tem governabilidade para antecipar prováveis e possíveis movimentos ou 

mudanças com impactos sobre o estado de Mato Grosso;

1   Em 2005 o Plano de Longo Prazo (PLP) do Estado de Mato Grosso foi denominado MT+20
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2. incerteza sobre o futuro da realidade do estado de Mato Grosso, com sua di-

nâmica própria e, principalmente, levando em conta o ambiente externo com a 

complexidade que o caracteriza;

3. visão a longo prazo, 20 (vinte) anos, de modo que o estado de Mato Grosso pu-

desse ter tempo e preparar-se para mudanças que demandam ações com tempo 

mais prolongado para suas execuções e que, portanto, devem ser iniciados ime-

diatamente para antecipar-se os seus desdobramentos no Estado; 

4. processo negociado na sociedade por entender que a estratégia é o resultado 

da composição de diferentes objetivos e interesses dos atores sociais do Estado, 

com base no conhecimento técnico da realidade e do seu contexto externo;

 o planejamento estratégico, segundo Carlos Matus (1996), é uma “aposta no futuro”, 

na medida em que este é incerto e indeterminado e que os atores que o planejam, neste 

caso, o Governo do Estado não tem controle sobre todas as variáveis e, especialmente, não 

exerce governabilidade sobre os processos externos a Mato Grosso, quase sempre convi-

vendo com mudanças e turbulências.

Como se trata de preparar o futuro que é incerto e com potenciais mudanças, a es-

tratégia deve concentrar-se nos fatores estruturais, evitar ser dominada por emergências e 

por dispersão de ações a fim de que possa administrar todas as demandas. Por outro lado, 

a escassez de meios e recursos, os limites e as possibilidades de intervenção que carac-

terizam qualquer decisão exigem um esforço de seletividade e hierarquização das ações.

O processo de trabalho utilizado para a definição de estratégias de desenvolvimento 

do Plano (nesta revisão e atualização) partiu desses pressupostos e concentrou-se na aná-

lise com dois movimentos complementares:

1. atualização do estudo retrospectivo para identificar as potencialidades e os pro-

blemas internos que serviram de base para definir estratégias para o desenvolvi-

mento, a fim de que o Estado possa enfrentar e equacionar obstáculos e, desse 

modo, aproveitar potencialidades;

2. revisão dos cenários do contexto externo (mundiais e nacionais) para identificar 

as oportunidades e as ameaças exógenas, diante das quais o Estado deve desta-

car quais são as grandes prioridades que prepararão Mato Grosso para desafios 

futuros.

Desta forma, pode ser formulada uma estratégia que organize as decisões e escolhas 

da sociedade sobre as prioridades de ação para aproveitar as oportunidades futuras: con-

dições do ambiente externo que podem facilitar desempenho no futuro e, também, pre-

venir-se de ameaças futuras: fatores do ambiente externo que podem dificultar ou com-

prometer a posição do Estado no futuro.
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Como mostra a figura 1, a estratégia foi definida pelo cruzamento dos fatores inter-

nos: potencialidades e estrangulamentos versus os processos exógenos: oportunidades e 

ameaças que definiram as ações para preparar Mato Grosso para o enfrentamento de de-

safios externos.

Todo este processo foi realizado com participação ativa dos técnicos do Governo do 

Estado e da consultora tanto na produção dos insumos, em diferentes oficinas de trabalho, 

quanto para discussão e moderação dos encontros.

A primeira oficina discutiu os condicionantes do futuro que serviram de base para a 

formulação dos cenários alternativos do contexto externo. Em conformidade com os con-

dicionantes, a consultora elaborou nova proposta de oportunidades e ameaças. Houve, 

na mesma oficina, uma primeira reflexão sobre as potencialidades e os estrangulamentos 

internos, extraídos da primeira versão do estudo retrospectivo que permitiu uma reformu-

lação preliminar do que tinha sido formulado no primeiro ciclo do Plano. Vale lembrar que 

os elementos acima foram também extraídos da pesquisa qualitativa.

Figura 1 – Etapas do processo de elaboração da estratégia 

Oportunidade  
e ameaças

Avaliação
estratégica

Macro-objetivos,
metas globais  

e eixos

Estratégias  
e linhas  

estruturantes

Cenário desejado

Análise do ambiente externo

Análise
retrospectiva

Pesquisa
qualitativa

Análise do ambiente interno

Problemas e pontencialidades

Construção de
Cenários
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A segunda oficina foi dedicada à avaliação estratégica utilizando todos os insumos 

definidos acima, organizados numa matriz de planejamento (adaptada da matriz swot2). 

Depois discutiram-se os cenários e, a partir deles, buscou-se testar e refinar as percepções 

sobre as oportunidades e ameaças do contexto externo. Os técnicos trabalharam em gru-

po (total de 12 grupos). Procuraram formular propostas de ação para cada um dos qua-

tro diagramas que compõem a matriz de planejamento, como apresentado a seguir, para 

construir o futuro desejado de Mato Grosso.

Os grupos de trabalho produziram uma grande quantidade de propostas de ações, 

com diferentes níveis de agregação. Depois disso, a consultora organizou-as, de modo a 

agrupá-las por afinidade e formar blocos temáticos que foram discutidos em plenária para 

formular eixos estratégicos de desenvolvimento, os quais organizam e permitem estruturar 

conjuntos de ações articuladas e convergentes para o desenvolvimento de Mato Grosso.

Figura 2 - Matriz de planejamento 

Oportunidades Ameaças

Po
nt

en
ci

al
id

ad
es

Es
tr

ag
ul

am
en

to
s

Quadrante 1
Onde concentrar as ações 
para que as pontencialidades 
aproveitem as oportunidades 
de modo a construir o futuro

Quadrante 3
Onde concentrar as ações 
para superar os problemas 
que inibem o aproveitamento 
das oportunidades de modo 
a construir o futuro

Quadrante 2
Onde concentrar as ações 
para que as pontencialidades 
possam enfrentar as ameaças e 
viabilizar a construção do futuro

Quadrante 4
Onde concentrar as ações 
para superar os problemas 
que tornam o Estado 
vulnerável às ameaças de 
modo a construir o futuro

2  SWOT é a sigla em inglês para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities), e ameaças (Thre-
ats). Na língua portuguesa, alguns autores traduzem para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – Fofa.
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Os macro-objetivos são a representação do modo como a sociedade mato-grossense 

gostaria que fosse a realidade de Mato Grosso nos próximos 20 anos após a implementa-

ção da estratégia. Dessa forma, os macro-objetivos expressam o que deve ser construído 

pela estratégia, ao atuar na realidade de Mato Grosso para promover as mudanças que 

aproximem o Estado dos anseios da sociedade e do cenário desejado (o melhor cenário 

plausível para Mato Grosso).

A formulação dos macro-objetivos leva em conta os cenários de Mato Grosso e pro-

cura representar, de forma sintética e geral, o melhor cenário para o período de 20 anos, 

mesmo considerando que parte dele não depende apenas da sociedade mato-grossense 

e de suas instituições públicas, porque depende de processos favoráveis do contexto ex-

terno. Mesmo com esta ressalva, o melhor cenário para Mato Grosso, futuro baseado em 

hipóteses plausíveis, oferece as bases para a visão de futuro que se deseja construir e que, 

portanto, orienta a estratégia de desenvolvimento. Foi considerado também, na formula-

ção desta visão de futuro, o que tinha sido definido em 2005, na primeira formulação do 

Plano, à medida que as expectativas desejadas não se alteraram muito, mas, claro, foram 

ajustadas às novas formulações dos cenários que estabelecem os limites e possibilidades 

de futuro.

Para a explicitação concreta do que se deseja alcançar no futuro e permitir um moni-

toramento da estratégia, os macro-objetivos foram quantificados e expressos em metas 

que explicitam os objetivos específicos traduzidos por indicadores que representam o de-

sempenho futuro da realidade de Mato Grosso. Para a definição das metas foi realizado 

um contraponto da situação atual, dado representativo dos indicadores na data mais re-

cente, com um valor de referência que tenha por base um Estado brasileiro com melhor 

desempenho atual.
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1. Macro-objetivos

A visão de futuro de Mato Grosso que converge para os desejos da sociedade mato-

-grossense aproxima-se do melhor cenário formulado para os próximos 20 anos. Esta visão 

atualiza e complementa o que tinha sido formulado no primeiro ciclo do Plano ao estender 

as mudanças e os avanços definidos naquela época.

A visão de futuro define o estado de Mato Grosso como um dos melhores lugares 

para viver e trabalhar do Brasil. Isto é resultado de mudanças e melhorias, graduais e cons-

tantes, nos diferentes segmentos da realidade mato-grossense. Esta visão de futuro será 

alcançada graças à ação combinada e convergente dos governos e dos atores sociais, par-

ceria fundamental para o desenvolvimento de Mato Grosso. Assim, Governo eficiente e 

uma sociedade participativa são a base para a consolidação da qualidade de vida no esta-

do de Mato Grosso.

Mato Grosso será, em 20 anos, um estado com alta qualidade de vida, amplo acesso 

a todos os bens e serviços públicos, com uma população educada e qualificada que res-

peita e valoriza sua diversidade cultural. A vida nas cidades mato-grossenses deverá ficar 

muito agradável pela ampliação significativa das condições de habitabilidade, expressadas 

nos índices de prestação de serviços de saneamento, melhoria do sistema de transporte 

e redução significativa da violência. As cidades são espaços de convivência social intensa, 

com muitas opções de lazer, especialmente para os jovens.

No meio rural a vida continuará a melhorar pela ampliação desses serviços, principal-

mente energia e vias de acesso que interligam as cidades. Mato Grosso apresentará, em 
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2031, os indicadores sociais situados dentre os melhores do Brasil, particularmente em: es-

colaridade, saúde, renda per capita, emprego e segurança. Desse modo, deverá se desta-

car como um dos primeiros do Brasil em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

A economia mato-grossense será mais diversificada e dinâmica, com elevado grau de 

adensamento e complexidade, mais competitiva e integrada, e bem menos vulnerável. As 

atividades econômicas crescerão e serão fortalecidas em uma relação inteligente e harmo-

niosa com o meio ambiente ao conservar os ecossistemas, recuperar os recursos florestais, 

rios e bacias hidrográficas.

Ao longo de 20 anos, a estrutura industrial estará ampliada e diversificada com a in-

corporação de modernos segmentos de transformação. Aí se incluem tanto o turismo 

quanto as novas atividades, especialmente a bioindústria, os serviços ambientais, e nestes 

devem estar incluídos a informação genética da sua biodiversidade e a venda de créditos 

de carbono do amplo reflorestamento em áreas degradadas, no modo de produção ante-

rior, porque utilizarão os recursos naturais de forma sustentável.

Nesse ambiente de grandes transformações, o Estado também experimentará um vi-

goroso processo de inovação tecnológica que permitirá o crescimento e a sofisticação da 

economia com conservação ambiental.

Esta visão de futuro pode ser resumida no objetivo geral do desenvolvimento susten-

tável de Mato Grosso. Nele concentra-se a melhoria continuada da qualidade de vida da 

população, com a ampliação da oferta de serviços: saneamento, saúde, habitação com ga-

rantias de segurança e paz social, ao reduzir as desigualdades. Para tanto, é necessário que 

a economia cresça de forma eficiente, em ritmo superior à expansão demográfica e que o 

meio ambiente seja conservado com novas atividades de baixo impacto e com regulação 

do uso dos recursos naturais.

Este objetivo geral manifesta-se em um conjunto de macro-objetivos. Grandes resul-

tados que a sociedade mato-grossense pretende alcançar no futuro, dentro de vinte anos, 

e que detalha mesmo ainda em um nível agregado na busca do desenvolvimento susten-

tável. Os macro-objetivos devem ser plausíveis e viáveis, desde que sejam efetiva e plena-

mente executadas as prioridades do plano estratégico de desenvolvimento.

Foram definidos os seguintes macro-objetivos do Plano atualizado e revisado, que se-

rão depois quantificados nas metas globais:
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•	 Macro-objetivo  1

 melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-

grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos 

recursos naturais;

•	 Macro-objetivo  2
 melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio 

e universalizar o atendimento na educação básica;

•	 Macro-objetivo  3  elevar a escolarização da população mato-grossense;

•	 Macro-objetivo  4
 fortalecer a capacidade científica e a inovação 

tecnológica do Estado;

•	 Macro-objetivo  5  elevar o nível geral de saúde da população;

•	 Macro-objetivo  6  reduzir a pobreza e os riscos sociais;

•	 Macro-objetivo  7  reduzir a violência e a insegurança do cidadão;

•	 Macro-objetivo  8  valorizar as culturas regionais no Estado;

•	 Macro-objetivo  9
 aumentar a competitividade e a performance 

econômica do Estado;

•	 Macro-objetivo 10  melhorar a prestação de serviços públicos;

•	 Macro-objetivo 11  reduzir as desigualdades regionais;

•	 Macro-objetivo 12  melhorar a habitabilidade nas cidades.
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2. Metas Globais

Metas são representações quantitativas dos objetivos e se expressam por meio de indi-

cadores que permitem medir o que se pretende alcançar no futuro da estratégia. As metas 

devem ser viáveis, mas ao mesmo tempo devem ser ousadas para aproximarem-se, o máxi-

mo possível, da formulação qualitativa dos macro-objetivos e constituir, portanto, algo de-

safiante que estimule Governo e sociedade para se mobilizarem na construção do futuro.

O primeiro desafio técnico consistiu em encontrar indicadores que, ao mesmo tempo, 

representassem os objetivos e oferecessem dados disponíveis para apurar suas atuações 

recentes e permitissem acompanhamentos futuros O processo de trabalho, para definir as 

metas, seguiu os seguintes passos:

a. desagregação dos macro-objetivos em objetivos específicos que se aproximem 

dos indicadores;

b. análise da evolução recente das metas alcançadas por Mato Grosso no último 

ano para as quais existem dados secundários disponíveis;

c. reflexão sobre a trajetória futura da meta para que se aproxime o máximo possí-

vel dos resultados finais expressos nos macro-objetivos e nos objetivos específi-

cos, aos quais os indicadores estão relacionados;

d. adoção de um indicador de referência ao considerar outro estado do Brasil com 

melhor desempenho, para redimensionamento das metas.
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e. análise da equipe técnica do Governo para reavaliar a viabilidade das metas e re-

definir os indicadores mais viáveis.

As metas definidas para o Plano, vinculadas diretamente aos macro-objetivos e aos ob-

jetivos específicos neste novo ciclo de planejamento estratégico, estão apresentadas a seguir.

Quadro 1  – Metas globais para o macro-objetivo “melhorar a conservação ambiental 
dos biomas mato-grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2010

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

1.1. Ampliar os 
conhecimentos e 
melhorar a gestão 
da biodiversidade 

1.1.1. Áreas protegidas (1) por cento 20,7% 21,0% 22,0% 23,0%

1.1.2. Áreas 
remanescentes de 
vegetações nativas (1)

por cento 60,0% 61,0% 63,0% 68,0%

1.2. Controlar o uso dos 
recursos ambientais

1.2.1. Áreas desmatadas (1) hectares 828,0 621,0 497,0 24,0

1.3. Melhorar a gestão 
dos recursos hídricos 

1.3.1. Qualidade 
da água (1) por cento 53,8% 75,0% 78,0% 85,0%

1.4. Ampliar a 
recuperação de 
áreas degradadas 

1.4.1 Áreas de florestas 
em regeneração (2) por cento nd 13,0% 15,0% 21,0%

1.5. Melhorar o controle 
de contaminações e 
poluições ambientais 

1.5.1. Qualidade do ar (1) por cento 6,9% 7,0% 6,0% 3,0%

1.6. Implementar ações 
de proteção do clima 

1.6.1. Emissões 
de gases de efeito 
estufa decorrentes 
de desmatamentos 
e queimadas (1)

por cento nd 75,0% 80,0% 20,0%

1.6.2. Emissões 
de gases de efeito 
estufa decorrentes 
da agropecuária (1)

por cento nd 
Reduzir 

5%
Reduzir 
10 % 

Reduzir 
25%

Fontes: (1) Sema,SMIA, CMQA, 2009 e 2010. (2) Inpe e CRA, 2008.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 2 – Metas globais para o macro-objetivo “melhorar a qualidade do ensino 
fundamental e médio e universalizar o atendimento na educação básica”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2009

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

2.1.Melhorar a 
qualidade do ensino 
fundamental

2.1.1. Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 
nos anos iniciais do 
ensino fundamental (1)

escala de 
0 a 10

4,9 5,2 5,4 5,9

2.1.2. Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 
nos anos finais do 
ensino fundamental (1)

escala de 
0 a 10

3,3 4,6 4,9 5,4

2.1.3. Percentual 
de alunos com 
aprendizado adequado 
em língua portuguesa 
nos 8ª / 9ª anos (2)

por cento 23,9% 40,7% 64,3% 87,9%

2.1.4. Percentual de 
alunos com aprendizado 
adequado em matemática 
nos 8ª / 9ª anos (2)

por cento 12,7% 33,7% 63,5% 93,3%

2.2. Melhorar 
a qualidade do 
ensino médio

2.2.1. Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 
no ensino médio (1)

escala de 
0 a 10

3,2 4,3 5,2 5,7

2.2.2. Percentual de 
alunos com aprendizado 
adequado em língua 
portuguesa na 3ª série 
do ensino médio (2)

por cento 21,0% 47,2% 68,4% 89,6%

2.2.3. Percentual de 
alunos com aprendizado 
adequado em 
matemática na 3ª série 
do ensino médio (2) 

por cento 6,0% 36,0% 68,4% 100,0%

2.3. Universalizar o 
atendimento escolar 
na faixa etária de 
4 a 17 anos

2.3.1. Percentual da 
população de 4 a 17 
anos na escola (3)

por cento 89,7% 94,9% 100,0% 100,0%

Fontes: (1) MEC/Saeb, 2009; (2) Todos pela Educação, 2009; (3) IBGE/Pnad, 2009.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 3 – Metas globais para o macro-objetivo  
“elevar a escolarização da população mato-grossense”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2009

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

3.1. Erradicar o 
analfabetismo e reduzir 
o analfabetismo 
funcional

3.1.1. Taxa de 
analfabetismo da 
população com 15 
anos ou mais

por cento 10,2% 6,0% 3,0% 2,5%

3.1.2. Taxa de 
analfabetismo funcional 
da população com 
15 anos ou mais

por cento 22,0% 15,0% 11,0% 4,0%

3.2. Elevar o 
atendimento escolar 
de jovens e adultos

3.2.1. Taxa de 
atendimento da 
população de 18 a 24 
anos no ensino superior

por cento 18,0% 27,0% 34,0% 36,0%

3.2.2. Percentual de 
pessoas com 15 anos 
ou mais com formação 
completa em nível 
fundamental de ensino

por cento 54,2% 60,0% 65,0% 70,0%

3.2.3. Percentual de 
pessoas com 18 anos 
ou mais com formação 
completa em nível 
médio de ensino

por cento 36,3% 50,0% 55,0% 70,0%

Fontes: IBGE/Pnad,2009 
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.

Quadro 4 – Metas globais para o macro-objetivo  
“fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do Estado”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2009

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

4.1. Desenvolver 
ambientes favoráveis 
a inovações e à 
competitividade

4.1.1. Pesquisador por 
milhão de habitantes* 

pesquisador/ 
1.000.000

502 653 849 1.448

4.1.2. Percentual 
da receita total em 
gastos com Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D)

por cento – 1,0% 1,5% 2,5%

4.1.3. Percentual 
da receita total em 
gastos com Ciência 
e Tecnologia (C&T)

por cento  – 0,5% 1,0% 2,0%

Fontes: MCT/CNPq, 2008 e 2010.
Nota:  Elaborado pela Seplan-MT, 2011. 

*a pesquisa do CNPq é bianual
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Quadro 5 – Metas globais para o macro-objetivo “elevar o nível geral de saúde da população”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2010

PROJEÇÕES

2015 2031

METAS DE DESEMPENHO

5.1. Ampliar o acesso 
equitativo e a qualidade 
do sistema e dos 
serviços de saúde.

5.1.1. Taxa de 
mortalidade infantil (1) 

óbitos/1.000 
nascidos vivos

15,1 12,3 9,0

5.1.2. Taxa de 
mortalidade neonatal (1)

óbitos/1.000 
nascidos vivos

9,95 8,4 3,0

5.1.3. Taxa de 
mortalidade materna (1)

óbitos/100.000 
nascidos vivos

66,0 59,6 20,0

5.1.4. Proporção da 
população cadastrada 
na Estratégia Saúde 
da Família (2)

por cento 65,1% 70,0% 85,0%

5.1.5. Taxa de Internação 
por Condições Sensíveis 
à Atenção Primária 
à Saúde (ICSAP) (3) 

por cento 29,4% 26,0% 21,0%

5.1.6. Taxa de Internação, 
na faixa etária de 30 a 
59 anos, por Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) (3) 

internações 
por 10.000 
habitantes

6,1 5,8 4,6

5.1.7. Taxa de internação 
por diabetes mellitus e 
suas complicações (3) 

internações 
por 10.000 
habitantes

9,2 8,7 7,0

5.1.8. Taxa de Vacinação 
da 3ª dose contra 
Hepatite B na população 
de 15 a 19 anos 4  (4)

por cento 62,3% 80,0% 100,0%

5.1.9. Número de 
leitos hospitalares (5) 

leitos 
hospitalares 
por 1.000 
habitantes

1,7 1,9 2,7

5.2. Induzir estilo 
de vida saudável 
a população

5.2.1. Taxa de morbidade 
por acidentes e violências 
(causas externas) (6) 

morbidade 
por 100.000 
habitantes

560,5 554,9 443,9

5.2.2. Taxa de prevalência 
de obesidade (7) por cento nd Reduzir 4%

Reduzir 
15%

5.2.3. Taxa de prevalência 
de hipertensão arterial (8) (9) por cento nd Reduzir 5%

Reduzir 
10%

5.2.4. Taxa de prevalência 
de diabetes (8) (9) por cento nd Reduzir 5%

Reduzir 
10%

5.2.5. Taxa de prevalência 
de tabagismo (8) (9) por cento nd Reduzir 4%

Reduzir 
20%

5.2.6. Taxa de prevalência 
de sedentarismo (8) (9) por cento nd Reduzir 2%

Reduzir 
5%

Fontes: (1) MS/SIM/Sinasc (direto) e IBGE/DPE/Copis (indireto); (2) MS/DAB/IBGE; (3) MS/SIH/Datasus; (4) MS/SI-PNI/Datasus; (5) MS/SAS/CNES/
Datasus/Sinan/SES; (6) MS/Datasus; (7) MS/Sisvan; (8) MS/SI-HIPERDIA/USP; (9) não existem dados disponíveis para apurar a atuação de Mato 
Grosso. As metas foram estabelecidas para todo o Estado, a partir dos dados disponíveis para o município de Cuiabá, na expectativa de 
implantar a pesquisa por inquérito telefônico.

Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 6 – Metas globais para o macro-objetivo “reduzir a pobreza e os riscos sociais”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2009

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

6.1. Reduzir a pobreza 
e a concentração de 
renda no Estado

6.1.1 Percentual da 
população em situação 
de pobreza (1) 

por cento 12,4% 7,4% 5,2% 3,0%

6.1.2 Percentual da 
população em situação 
de extrema pobreza (1) 

por cento 4,3% 0,0% 0,0% 0,0%

6.1.3. Indice de Gini (2) escala de 
0 a 1

0,501 0,472 0,436 0,400

6.1.4. Indice L de Theil (2) 
escala de 

0 a 1
0,513 0,500 0,463 0,425

6.2. Ampliar a renda e 
melhorar a qualidade 
do emprego 

6.2.1. Desigualdade 
(Índice de Gini) 
educacional da 
população ocupada (2)

escala de 
0 a 1

0,307 0,250 0,126  –

6.2.2.Índice de 
formalização no mercado 
de trabalho (qualidade 
do trabalho) (3)

por cento 48,6% 56,5% 63,2% 70,0%

6.3 Ampliar a 
reinserção social da 
população carcerária 
e dos adolescentes 
em conflito com a lei

6.3.1. Índice de 
reincidências de 
adolescentes que 
cumpriram medida 
socioeducativa de 
internação (4)

por cento 12,2% 10,0% 7,5% 5,0%

Fontes: (1) Ipea; (2) IBGE; (3) IBGE/Pnad; (4) Sejudh-MT, 2010.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 7 – Metas globais para o macro-objetivo  
“reduzir a violência e a insegurança do cidadão”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2009

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

7.1 Melhorar a 
sensação de segurança 
do cidadão

7.1.1 Percentual de 
pessoas que se sentem 
seguras na cidade

por cento 52,9 56,0 60,0 65,0

7.2 Ampliar a confiança 
do cidadão nas 
instituições públicas de 
segurança e justiça

7.2.1 Percentual de 
confiança do cidadão 
nas instituições

por cento 45,3 50,0 65,0 80,0

7.3 Diminuir a 
vitimização de pessoas 
por violência e pela 
criminalidade

7.3.1 Taxa de homicídios
homicídios 

por 100.000 
habitantes

28,5 26,0 19,0 10,0

7.3.2 Taxa de registro 
de roubos

roubos por 
100.000 

habitantes
450 409 318 248

7.3.3 Percentual de 
vitimização por roubos

por cento 2,4 2,1 1,6 1,3

7.3.4 Taxa de 
registro de furtos

furtos por 
100.000 

habitantes
1.327 1.180 918 714

7.3.5 Percentual de 
vitimização por furtos

por cento 18,9 16,8 13,1 10,2

7.4. Reduzir o 
consumo e o tráfico 
de drogas ilícitas

7.4.1. Percentual de 
pessoas que visualizaram 
cidadãos consumindo 
drogas ilícitas

por cento 32,9% 30,0% 25,0% 20,0%

Fonte: PJC-MT, 2011.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 8 – Metas globais para o macro-objetivo  
“aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado de Mato Grosso”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2010

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

9.1. Expandir a 
atividade econômica 
com agregações de 
valor à produção local

9.1.1. Participação do 
PIB de Mato Grosso 
no PIB do Brasil (1)

por cento 1,75% 2,10% 2,35% 2,85%

9.1.2. Participação do 
Valor Agregado Bruto 
(VAB) da indústria no 
VAB do Estado (1)

por cento 8,0% 11,2% 13,5% 18,0%

9.2. Ampliar e 
diversificar a pauta 
de exportações de 
Mato Grosso

9.2.1. Participação da 
exportação de produtos 
mato-grossenses na pauta 
de exportações do Brasil (2) 

por cento 5,5% 6,0% 9,0% 13,5%

9.2.2. Participação de 
produtos manufaturados 
na pauta de produtos 
exportados por 
Mato Grosso (2)

por cento 8,8% 11,0% 13,2% 17,6%

9.3. Reduzir os custos 
de transporte no Estado

9.3.1. Custo medio 
de transporte (3) 

R$/km 170,10 153,09 144,59 136,08 

9.4. Expandir a 
capacidade do sistema 
de armazenagem 
no Estado

9.4.1. Capacidade de 
armazenagem (4) toneladas 47,0% 55,0% 65,0% 76,0%

9.5. Ampliar e 
diversificar a matriz 
energética no Estado

9.1.7. Participação das 
fontes de produção 
de energia renovável 
na matriz energética 
do Estado (5)

por cento 47,4% 55,1% 62,8% 70,6%

Fontes:(1) IBGE/Contas Nacionais; (2) MDIC/Secex/Aliceweb; (3) Imea-MT; (4) IBGE/Pesquisa Agrícola; (5) SICME-MT.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.

Quadro 9 – Metas globais para o macro-objetivo “reduzir as desigualdades regionais”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2010

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

11.1 Melhorar o 
equilíbrio entre a 
renda intrarregional 
e inter-regional

11.1.1. Desigualdade 
inter-regional de Gini

escala de 
0 a 1

0,443 0,407 0,408 0,300

11.1.2. Desigualdade 
inter-regional de Theil

escala de 
0 a 1

0,3591 0,309 0,260 0,160

11.2. Ampliar a 
estrutura funcional 
da rede urbana

11.2.1. Número de 
cidades com nível de 
influência regional na 
rede urbana brasileira

por cento 28,0 35,0 42,0 56,0

Fonte: IBGE, 2009.
Nota: Elaborado pela Seplan-MT, 2011.
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Quadro 10  – Metas globais para o macro-objetivo “melhorar a habitabilidade das cidades”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
UNIDADE DE 
MEDIDA DO 
INDICADOR 

2010*

PROJEÇÕES

2015 2020 2031

METAS DE DESEMPENHO

12.1. Atender as 
necessidades dos 
cidadãos no que se 
refere à habitação de 
interesse social, ao 
saneamento ambiental, 
à mobilidade, ao 
uso e ocupação 
do solo urbano.

12.1.1. Percentual de 
moradores, em domicílios 
particulares permanentes, 
com canalização interna 
e ligados à rede geral de 
abastecimento de água

por cento 74,24% 92,6% 95,1% 97,6%

12.1.2. Percentual de 
moradores em domicílios 
particulares permanentes 
ligados à rede coletora 
de esgoto sanitário ou 
com fossas sépticas

por cento 34,84% 44,0% 69,0% 94,0%

12.1.3. Percentual de 
moradores, em domicílios 
particulares permanentes, 
atendidos por serviços 
de coleta de lixo

por cento 82,26% 87,0% 97,0% 100,0%

12.1.4. Número 
de municípios com 
plano diretor de 
desenvolvimento urbano

número  – 27 37 50

Fonte: IBGE/Pnad, 2009
Notas:  Elaborado pela Seplan-MT, 2011
 * dados do Censo Demográfico, 2010.
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3. Eixos Estratégicos

Eixos estratégicos são os grandes blocos de ações prioritárias que orientarão as inicia-

tivas e os projetos do Governo e da sociedade ao longo dos próximos 20 anos para pro-

mover o desenvolvimento sustentável, viabilizar os macro-objetivos e, desse modo, alcan-

çar as metas definidas no capítulo anterior. Os eixos definem o norte que guia os atores 

sociais e, principalmente, o Governo na organização e priorização das ações, programas 

e projetos, de modo a assegurar a convergência e a efetividade das iniciativas de desen-

volvimento.

Os eixos estratégicos foram definidos em um processo de discussão das equipes téc-

nicas do Governo do Estado, utilizando a matriz SWOT que organiza o cruzamento dos 

fatores internos: potencialidades e estrangulamentos e os fatores externos: oportunidades 

e ameaças que tendem a ocorrer nos cenários mundiais e nacionais.

Com base no Estudo Retrospectivo e apoiado na Pesquisa Qualitativa, foram identifi-

cadas as potencialidades e os estrangulamentos internos em Mato Grosso e a partir dos 

cenários mundiais e nacionais foi definido um conjunto de oportunidades e ameaças ex-

ternas ao Estado.
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3.1. Potencialidades e estrangulamentos

Mato Grosso é um estado com grandes potencialidades que decorrem não só de suas 

riquezas em recursos naturais e biodiversidade, mas também da sua cultura e da sua base 

econômica. São fatores que podem constituir o alicerce firme para um futuro desenvolvi-

mento sustentável. No entanto, o estado de Mato Grosso registra, ao mesmo tempo, sé-

rios obstáculos que podem atrapalhar o seu desenvolvimento e dificultar a conquista dos 

macro-objetivos, definidos pela sociedade mato-grossense.

3.1.1. Potencialidades

Potencialidades são características ou condições internas do estado de Mato Grosso 

que favorecem o desenvolvimento, desde que sejam aproveitadas e utilizadas adequada-

mente. São componentes da realidade do Estado que oferecem uma vantagem diferencia-

da para atrair investimentos e impulsionar dinamismo socioeconômico. Entre as potencia-

lidades do Estado podem ser destacadas as seguintes:

a) disponibilidade de recursos naturais – Mato Grosso tem uma enorme dispo-

nibilidade de recursos naturais renováveis, ainda não conhecidos e estudados na 

sua totalidade, com elevada biodiversidade e riqueza da flora medicinal. Ativida-

des que podem constituir-se em novas bases econômicas vinculadas ao conhe-

cimento genético (incluindo o conhecimento dos povos da floresta), e também 

como serviços ambientais e negociação de créditos de carbono;

b) existência de áreas conservadas nos biomas – apesar das pressões antrópi-

cas que vêm provocando degradação ambiental no Estado, existem importantes 

áreas remanescentes nos três biomas dominantes, com grande riqueza em re-

cursos naturais renováveis que podem ser utilizados de forma sustentável;

c) disponibilidade de recursos hídricos – a rede hidrográfica de Mato Grosso 

oferece um potencial elevado de recursos hídricos para múltiplos usos: geração 

de energia elétrica, navegação, piscicultura e agricultura irrigada. Confere ao 

Estado um importante diferencial para a qualidade de vida e para a economia;

d) capacidade para exploração de energia renovável – a riqueza dos recursos 

vegetais e a possibilidade de produção de biomassa permitem que Mato Grosso 

se destaque como um grande produtor de energia renovável;

e) existência de terra para agropecuária – Mato Grosso ainda conta com terras 

aptas para a produção agropecuária. Os solos que, embora não sejam dotados 

de grande fertilidade, são profundos e bem drenados;

f) presença de ricas paisagens naturais e acervo cultural – o território mato-

-grossense é rico em belas e diversificadas paisagens naturais para atração turís-
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tica. Ao mesmo tempo, Mato Grosso tem um importante acervo cultural, com 

a diversidade e multiplicidade de manifestações e grupos culturais. Ambos são 

potenciais relevantes para o desenvolvimento do turismo e do ecoturismo no 

Estado;

g) disponibilidade de recursos naturais e renováveis e recursos minerais – 

Mato Grosso conta com grandes reservas minerais ainda não devidamente ex-

ploradas, mas que podem constituir a base de avanço no segmento mineral.

h) capacidade de adensamento das cadeias produtivas – com uma economia 

ainda concentrada em atividades primárias: pecuária e grãos, principalmente 

soja e milho, Mato Grosso tem um potencial grande para adensamento e bene-

ficiamento dos produtos primários com agregação de valor à estrutura produti-

va;

i) existência de centros de pesquisas e unidades de ensino superior – Mato 

Grosso possui uma boa rede de instituições de ensino superior: públicas e priva-

das, com condições de realizar pesquisas. São suficientes para dotá-lo de impor-

tante processo de inovação e difusão de conhecimento e de tecnologias, ainda 

hoje limitadas e restritas;

j) capacidade empreendedora da população – a formação sociocultural de 

Mato Grosso, como a diversidade e a interação de diferentes culturas, cria uma 

capacidade empreendedora e uma postura aberta a inovações, com novas ge-

rações de inovadores e ousados empresários. Essa cultura empreendedora pode 

ser fundamental para ampliar investimentos e adensar as cadeias produtivas, 

com agregação de valor dos produtos primários.

3.1.2. Estrangulamentos

Estrangulamentos são condições internas do estado de Mato Grosso que emperram 

ou dificultam o seu desenvolvimento. São componentes indesejáveis ou negativos da rea-

lidade e podem neutralizar não só as potencialidades como também a atração de investi-

mentos. Podem também diminuir o impulso do dinamismo econômico e social. Dentre os 

estrangulamentos destacam-se os seguintes:

a) deficiência do sistema de transporte e logística – a infraestrutura de trans-

porte e logística de Mato Grosso possui limitada estrutura rodoviária e ferroviá-

ria, baixa qualidade do sistema rodoviário e carência de uma estrutura logística 

multimodal combinada com sistema de armazenamento e distribuição. Tai fato-

res elevam os custos de transportes e comprometem a competitividade sistêmi-

ca da economia;
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b) estrutura produtiva fortemente concentrada na agropecuária – a agrope-

cuária é a principal atividade econômica de Mato Grosso, responsável por quase 

30% do PIB estadual. A agricultura, com predomínio na produção de grãos, res-

ponde por 23% deste percentual. A soja ocupa aproximadamente 5 milhões de 

hectares, ou seja, quase metade da área cultivada. A predominância da pecuária 

e da produção de grãos no Estado evidencia um elevado grau de especialização 

e liderança produtiva, mas pode constituir também uma fragilidade por depen-

der, excessivamente, de um setor e quase de um único produto;

c) baixa qualidade da infraestrutura do turismo – O Estado tem um enorme 

potencial turístico: paisagens naturais, acervo cultural, especialmente no Pan-

tanal, diversidade e multiplicidade de manifestações e grupos culturais. Apre-

senta, no entanto, um fluxo muito modesto de turistas que, em grande parte, é 

decorrente de limitações na infraestrutura turística. De fato, o turismo em Mato 

Grosso carece de infraestrutura para viabilizar um fluxo mais amplo de pessoas, 

compatível com a sua riqueza e diversidade natural e cultural. Entre as limitações 

destacam-se: falta de estrutura dos destinos, dificuldade de acesso, deficiência 

de informações sobre o setor, inexistência de pesquisas sobre os perfis dos turis-

tas e sobre os seus movimentos nos diferentes polos turísticos;

d) elevada dependência externa da economia – a economia de Mato Grosso 

está voltada, em grande parte, para exportação de commodities1. Isto faz com 

que o Estado fique vulnerável a flutuações da economia internacional e, princi-

palmente, a instabilidades de preços dos produtos agropecuários;

e) reduzido nível de agregação de valor dos principais produtos – A agrope-

cuária, principal atividade econômica de Mato Grosso, tem baixo nível de agre-

gação de valor e limitado encadeamento das cadeias produtivas. Isso reduz o 

efeito de transbordamento dessas cadeias no emprego e na renda da popula-

ção;

f) degradação dos ecossistemas – resultado das pressões antrópicas o desmata-

mento e as queimadas provocam a erosão, compactam os solos, contaminam a 

água, comprometem os recursos hídricos, desequilibram as espécies e reduzem 

a piscosidade de rios e lagos. A degradação dos ecossistemas compromete a po-

tencialidade econômica e a qualidade de vida da população;

g) fragilidade do Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) – o principal 

instrumento de gestão do território mato-grossense é o Zoneamento Socioeco-

nômico Ecológico pois define as diretrizes do processo de uso e ocupação sus-

tentável dos recursos naturais. Como tal, deve orientar os investimentos públi-

cos e privados no território de Mato Grosso, de modo a racionalizar a ocupação 

1   Plural do termo da língua inglesa Commodity que significa mercadorias de origem primária ou com pouca agregação de 
valor negociada nas bolsas de mercadorias.
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de espaços e garantir o desenvolvimento sustentável. No entanto, apesar da sua 

qualidade técnica e dos seus mecanismos de gestão do território, o ZSEE tem en-

frentado restrições e deficiências gerenciais e organizacionais para assegurar o 

respeito às suas diretrizes e critérios de uso sustentável dos recursos naturais, e 

desse modo, estabelecer sua efetiva operacionalização;

h) persistência de conflitos pela posse da terra – persistem, ainda, no estado 

de Mato Grosso, conflitos pela posse da terra como resultado de limitação na re-

gularização e morosidade da Justiça no tratamento das questões de titularidade 

que deem solução jurídica aos conflitos que ameaçam a paz social e comprome-

tem a competitividade da economia mato-grossense;

i) níveis moderados de escolaridade e qualidade no ensino – os índices de 

escolaridade e de qualidade do ensino em Mato Grosso situam-se abaixo da 

média regional, embora tendam a superar a média nacional. São, mesmo as-

sim, níveis moderados e, de alguma forma, reduzem as oportunidades sociais 

da população jovem quanto à qualificação profissional e à preparação para o 

mercado de trabalho, podendo comprometer a competitividade da economia. 

O nível modesto de qualidade no ensino está diretamente relacionado às defici-

ências do sistema educacional do Estado, com as dificuldades na gestão pública 

e, principalmente, com a baixa valorização dos profissionais mato-grossenses da 

educação;

j) deficiências nos níveis de qualificação da mão de obra – a economia dinâ-

mica e moderna de Mato Grosso requer mão de obra qualificada e novas tecno-

logias nos diversos segmentos e cadeias produtivas em expansão. As empresas 

de Mato Grosso manifestam preocupação com a carência desta mão de obra 

qualificada, pois isso pode comprometer a competitividade da economia e, ao 

mesmo tempo, inibir os investimentos produtivos no Estado;

k) insuficiência do sistema de ciência e tecnologia – mesmo com maior inves-

timento público em ciência e tecnologia que os estados vizinhos, o sistema de 

inovação e desenvolvimento tecnológico em Mato Grosso é, ainda, insuficiente 

para enfrentar os desafios que decorrem da disputa competitiva em torno da 

inovação e das possibilidades de aproveitamento sustentável dos recursos na-

turais. Essa carência é mais grave quando se trata da pequena produção e da 

agricultura familiar que operam com baixa capacidade produtiva e tecnológica 

e, consequentemente, são mais dependentes do apoio público;

l) persistência de pobreza e desigualdades sociais – mesmo que em níveis in-

feriores à média nacional, a pobreza e as desigualdades sociais em Mato Grosso 

são inaceitáveis. O grande dinamismo da economia convive com o desemprego, 

o trabalho informal, as deficiências nos sistemas de saúde e de segurança pú-

blica. De qualquer forma, o estado de Mato Grosso contém ainda um elevado 
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contingente da população que vive em condições de risco social e com sensação 

de insegurança;

m) elevado índice de criminalidade – o índice de criminalidade em Mato Grosso 

supera a média nacional. No ano de 2010, em um grupo de 100.000 habitan-

tes, foram 28,5 homicídios contra 20,1 da região Centro-Oeste e 21,5 do Brasil. 

Conclui-se, portanto, que Mato Grosso é o estado mais violento da região Cen-

tro-Oeste. A taxa de homicídios em Mato Grosso, quando se refere à população 

jovem, é menor que as médias regional e nacional, mas destaca-se pela elevada 

taxa de mortes por acidentes no trânsito, tanto entre a população total quanto 

entre os jovens. Assim, a criminalidade prejudica a imagem do Estado e pode di-

ficultar a atração de investimentos que promovem o desenvolvimento econômi-

co em Mato Grosso;

n) deficiência do sistema de saneamento básico – Mato Grosso tem uma ofer-

ta de esgotamento sanitário inferior às médias nacional e regional. Isso compro-

mete a qualidade de vida da população e atrapalha a competitividade das ativi-

dades turísticas no Estado;

o) problemas ambientais urbanos – os espaços urbanos em Mato Grosso já evi-

denciam, em diferentes níveis, a degradação do meio ambiente e a habitabili-

dade nas cidades é um dos principais fatores que comprometem a qualidade de 

vida;

p) deficiência de gestão do Governo do Estado – problemas gerenciais persis-

tem no Estado e em várias áreas do Governo com a desarticulação de políticas 

e projetos que moderam o impacto e a efetividade da ação governamental. É 

particularmente preocupante a falta de articulação das medidas de segurança 

pública com as políticas sociais de prevenção (abordagem inadequada e desarti-

culada das políticas públicas de proteção social);

q) redução da capacidade financeira e da dependência de transferência ex-

terna – a capacidade fiscal do estado de Mato Grosso está diretamente vincu-

lada a uma estrutura produtiva com baixo valor agregado aos produtos e des-

tinada à exportação. Ambas podem inibir a arrecadação própria e gerar certa 

dependência das transferências externas. O sistema fiscal do Governo apresen-

tou uma melhora na receita per capita e no percentual do PIB até 2006. Ocor-

reu um declínio leve nos anos mais recentes, mas houve uma queda importante 

tanto em 2009 quanto em 2010. Por outro lado, o estado de Mato Grosso teve, 

em 2009, um percentual de gastos com pagamento de juros e amortização de 

dívida superior ao dos outros estados do Centro-Oeste e, até mesmo, de estados 

como São Paulo e Minas Gerais. Nos últimos anos, Mato Grosso tem ampliado 

o volume de investimentos, em termos absolutos e com o percentual da despe-

sa corrente, apesar de, no mesmo período, ter elevado o comprometimento dos 

gastos com pagamento de pessoal e encargos;
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r) deficiência e desarticulação na saúde pública – o sistema de saúde pública 

em Mato Grosso apresenta déficit de leitos e profissionais qualificados, além de 

evidenciar gestão com limitada eficiência e baixa qualidade de serviços, assim 

como desarticulação nas instâncias do sistema;

s) desigualdades intrarregionais e rede desconexa de cidades - o território 

mato-grossense apresenta desequilíbrio na distribuição da população e das ri-

quezas. Possui, ainda, uma frágil rede de cidades, cuja estrutura de articulação 

apresenta sérias deficiências, particularmente na malha rodoviária, com poucas 

e precárias vias que interligam os núcleos urbanos;

t) cultura política de não cumprimento de acordos – existe uma tendência, 

nos meios políticos e nas instituições públicas do Estado, de limitado compro-

metimento no cumprimento de acordos e compromissos com decisões e normas 

gerais. Isso compromete o desenvolvimento sustentável.

3.2. Oportunidades e ameaças

Os cenários mundiais, assim como os futuros alternativos do Brasil, tendem a criar al-

gumas condições que podem favorecer o desenvolvimento futuro de Mato Grosso, desde 

que sejam devidamente aproveitados. Estes cenários, no entanto, também apresentam 

alguns desdobramentos que podem representar ameaças ao desenvolvimento do Estado, 

por propiciarem fatores e processos que tendem a dificultar o desenvolvimento do Estado.

3.2.1. Oportunidades

Oportunidades são situações ou eventos externos ao Estado (mundiais ou nacionais), 

em andamento ou potenciais. Podem contribuir de modo significativo e por longo tempo 

para o desenvolvimento do Estado, desde que identificadas e aproveitadas por meio da 

mobilização de uma potencialidade ou vantagem competitiva. Foram identificadas as se-

guintes oportunidades no estudo dos cenários:

a) aumento dos fluxos de capital internacional – ao longo dos próximos anos, 

por depender da forma de tratamento e dos desequilíbrios da economia inter-

nacional com excesso de liquidez e insegurança financeira, o fluxo de capitais 

pôde ampliar-se e deslocar-se para países com maior estabilidade e potencial de 

crescimento. Em cenário mundial favorável, estes fluxos tendem a ampliar e são 

direcionados para os países emergentes, como o Brasil;

b) fortalecimento das instituições multilaterais – à medida que vão se forman-

do lideranças regionais com atuação ativa na cena política internacional, prin-
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cipalmente dos países emergentes, a estrutura de poder se desconcentra, com 

tendência ao fortalecimento de instituições multilaterais em diferentes áreas 

econômicas, sociais e ambientais;

c) ampliação do conhecimento científico e tecnológico – a amplitude das ins-

tituições de pesquisa no mundo, o volume de recursos alocados para pesqui-

sas, inclusive em grandes corporações empresariais que estão concentradas em 

países desenvolvidos, vão promover ampliação significativa nos conhecimentos 

científico e tecnológico nas próximas décadas. Pode-se destacar a biotecnologia, 

a tecnologia de informação e a comunicação, a nanotecnologia, os novos mate-

riais e as novas fontes de energia. Mesmo que o domínio desses conhecimentos 

tendam a concentrar-se nos países desenvolvidos, há uma tendência de descon-

centração de pesquisas para países emergentes;

d) crescente demanda mundial de créditos de carbono, de serviços ambien-

tais e produtos ecologicamente corretos – a consciência mundial em relação 

aos problemas decorrentes da degradação ambiental vem gerando novos seg-

mentos econômicos (a chamada economia verde). Surgem produtos ecologi-

camente corretos e, em parte pressionados por medidas de controle ambiental 

no comércio internacional, encontram mercados. Por outro lado, as medidas de 

redução das emissões de gases de efeito estufa criaram um mercado de crédito 

de carbono, assim como de pagamento por serviços ambientais dos países com 

grandes reservas protegidas de recursos naturais e florestais;

e) ampliação do comércio mundial – com a redução de barreiras alfandegárias, 

especialmente para produtos agropecuários, que ocorreria em cenário mundial 

mais favorável, haveria a tendência para ampliar bastante o comércio internacio-

nal. No entanto, como estas foram acompanhadas do aumento de barreiras não 

tarifárias, a ampliação do comércio mundial estabeleceu novas exigências de 

certificação de produtos para atestar a qualidade ambiental e social dos mesmos 

e dos processos produtivos utilizados;

f) surgimento de novos mercados e diversificação do mercado mundial – a 

desconcentração da economia com o crescimento diferenciado dos países emer-

gentes, especialmente o grupo composto pelo Brasil, Rússia, Índia e China (Bric), 

alterou a geografia econômica mundial, tanto com relação à redistribuição da 

produção e das atividades produtivas quanto aos mercados e suas demandas. 

Nas próximas décadas deve ocorrer a ampliação de mercado dos países asiáti-

cos emergentes, China e Índia, principalmente, e de todo o espaço do Pacífico 

Norte. Os novos avanços tecnológicos, ao mesmo tempo, proporcionarão uma 

diversificação do comércio mundial com o crescimento dos serviços e da nova 

indústria de alta tecnologia;

g) aumento da demanda mundial por alimentos – nas próximas décadas deve 

haver uma expansão continuada da demanda por alimentos, resultante da ele-
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vação de renda nos países emergentes e do aumento do consumo per capita de 

alimentos nos países pobres;

h) aumento da demanda mundial por energia limpa e renovável – a cons-

cientização em relação aos efeitos das emissões de gases de efeito estufa de-

correntes do uso de energias fósseis, assim como a tendência de esgotamento 

das reservas e a geopolítica em torno do mercado global de energia estão esti-

mulando a busca de alternativas energéticas mais limpas e menos dependentes 

de grandes concentrações regionais da oferta. Nesse sentido, existe em todo o 

mundo uma demanda crescente por fontes limpas e renováveis de energia;

i) elevação da demanda mundial por água – a demanda mundial por água 

no planeta tende a se elevar, particularmente, com o cenário de recuperação 

econômica, se acompanhar o ritmo de crescimento da economia, principalmen-

te da produção agropecuária que faz uso crescente da irrigação ou se houver 

aumento na renda, sobretudo nos países emergentes e em outros com menor 

desenvolvimento. Com base nestas duas alternativas poderá ocorrer que a dis-

ponibilidade de água se estabilize, mas mesmo assim deve prevalecer escassez 

localizada em diferentes partes do planeta;

j) ampliação da demanda mundial por minerais metálicos e não-metálicos 

– a evolução da economia nas próximas décadas tende a ampliar a demanda 

por minerais metálicos e não metálicos, particularmente nos países emergentes. 

Mesmo com a demanda crescente pelos minérios tradicionais, os avanços tecno-

lógicos de novos materiais promovem a expansão da demanda por novos miné-

rios para produzir ligas metálicas de alta performance;

k) amplo movimento mundial de turismo ecológico e cultural – o turismo é 

uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo. Acompanha a dinâ-

mica da economia, as condições de velocidade, a facilidade e o preço dos trans-

portes internacionais, assim como a disponibilidade de tempo livre de parcela 

importante da população, inclusive os idosos (aposentados) em número cres-

cente e com alto poder de compra. O envelhecimento da população contribui, 

significativamente, para a expansão da atividade turística no mundo e define um 

determinado perfil de turista. Ao mesmo tempo, tende a crescer o interesse dos 

cidadãos pela diversidade cultural e ecológica, buscando alternativas do turismo 

ambiental e antropológico, além do turismo de lazer de entretenimento e de ne-

gócios;

l) melhoria do ambiente de negócios e investimento no Brasil – à medida 

que forem implementadas reformas microeconômicas no Brasil (tributária, tra-

balhista e regulatória), segundo o cenário mais favorável, deve ser criado um 

ambiente de negócios no país, e também em Mato Grosso, e propiciar investi-

mentos privados, inclusive em infraestrutura econômica e social;
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m) melhoria da renda da população brasileira – o movimento recente de for-

mação de uma nova classe média no Brasil expandiu muito a procura por bens 

e serviços e ampliou o mercado interno. Nas próximas décadas a renda deve au-

mentar, principalmente, no cenário nacional se for favorável, e assim promover 

uma grande expansão do mercado doméstico;

n) distribuição regional dos investimentos públicos e dos recursos federais 

– a alocação dos recursos federais no território brasileiro reflete a orientação de 

política regional, explícita ou implícita, e ajuda a desconcentrar ou a manter a 

concentração econômica e industrial do Brasil. Se, nas próximas décadas, preva-

lecer a distribuição regional dos investimentos e houver um cenário nacional fa-

vorável, os investimentos serão redistribuídos no território de forma desconcen-

trada e, desse modo, beneficiarão as regiões de menor desenvolvimento;

o) aumento da capacidade de investimento do Governo Federal – se o cená-

rio interno for favorável, haverá equilíbrio nas finanças públicas e desse modo 

vai ocorrer uma ampliação da capacidade de investimento do Governo Federal, 

mesmo com reforma tributária, o que será facilitado pela redução dos custos da 

dívida pública e pelo crescimento da economia nacional;

p) aumento do nível de escolaridade, de qualificação e dos avanços tecno-

lógicos no Brasil – a alocação de recursos públicos concentrados na educação, 

na qualificação profissional e na pesquisa científico-tecnológica, que são carac-

terísticas do cenário brasileiro favorável, promoverá, nas próximas décadas, um 

aumento continuado da escolaridade e da qualificação, assim como a ampliação 

da base de pesquisas e de desenvolvimento tecnológico do Brasil;

q) gestão ambiental eficaz do Brasil – as medidas de melhoria gerencial e orga-

nizacional do Governo Federal, se acompanhadas por um processo de aprendi-

zagem e fortalecimento de instrumentos técnicos e gerenciais, propiciarão uma 

gestão ambiental brasileira mais eficaz e competente nas próximas décadas;

r) melhoria da competitividade da economia brasileira – a combinação da 

ampliação da infraestrutura e da logística, o aumento da escolaridade, a qua-

lificação profissional da população brasileira em conjunto com a ampliação da 

base de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (oportunidades formuladas 

acima) melhorarão, nas próximas décadas, os níveis de competitividade da eco-

nomia brasileira;

s) integração territorial da América Latina – o aumento da capacidade de in-

vestimento público brasileiro e a redistribuição dos investimentos tendem a se 

articular com iniciativas mais gerais de integração territorial do Brasil com os pa-

íses vizinhos da América Latina, particularmente os projetos da Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA). Essa integração, en-

tre outros fatores, deve permitir uma saída do Brasil para o Pacífico.
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3.2.2. Ameaças

Ameaças são situações ou eventos externos, existentes ou potenciais, que podem 

prejudicar, substancialmente e por longo tempo, o desenvolvimento do Estado, a não ser 

que sejam identificadas para que seja possível defender-se de eventuais impactos nas con-

dições internas do Estado. Entre as ameaças ao futuro desenvolvimento de Mato Grosso, 

foram destacadas as seguintes:

a) acirramento da concorrência mundial – em um ambiente de desequilíbrio 

econômico mundial, com eventual predominância do pior cenário, é possível 

que ocorra um forte acirramento da concorrência, com processos desleais por 

disputa de mercados que tendem a se retrair e acentuem uma verdadeira guerra 

comercial e cambial;

b) aumento da competitividade dos concorrentes – os eventuais avanços tec-

nológicos de outros países e mesmo de regiões do Brasil, assim como melhorias 

na infraestrutura e na qualificação profissional, podem criar vantagens diferen-

ciadas dos mesmos frente à capacidade competitiva de Mato Grosso, caso o 

Estado também não intensifique investimentos nestas áreas para assegurar sua 

competitividade;

c) mudanças climáticas – nas próximas duas décadas, a inércia do passado deve 

promover moderadas alterações no clima, com impacto na temperatura e no ci-

clo de chuvas. Esses fatores modificarão as vantagens competitivas da agrope-

cuária nos países tropicais, independente das decisões políticas e da postura da 

sociedade em relação à emissão dos gases de efeito estufa;

d) redefinição das vantagens competitivas na agropecuária de nações e re-

giões – em nível internacional, dois fatores devem promover alterações nas van-

tagens competitivas da agropecuária: as mudanças climáticas, mais danosas nos 

países tropicais, e os avanços tecnológicos. Qualquer Estado que queira manter 

ou ampliar suas vantagens competitivas tem que atuar fortemente e com tecno-

logias, para manter um acompanhamento geral da produtividade global e rea-

daptações à nova realidade provocada pelas mudanças climáticas e os avanços 

tecnológicos;

e) instabilidade da demanda e volatilidade dos preços das commodities – a 

demanda mundial por produtos primários, matérias-primas, costuma conviver 

com instabilidades e com flutuações de preços porque depende de fatores fle-

xíveis e imponderáveis que incluem variações nos estoques, na produção e nas 

taxas de câmbio de países compradores e dos concorrentes. Esta instabilidade 

deve persistir no futuro, embora o grau e a intensidade sejam maiores, caso pre-

valeça um cenário mundial menos favorável;
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f) restrição das importações de grandes países compradores de commodi-

ties – no caso de um cenário com manutenção de barreiras alfandegárias, de-

corrente de insucessos nas negociações da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), poderá haver imposição de restrições alfandegárias por grandes compra-

dores, como a China;

g) aumento da pressão externa pela exploração dos recursos hídricos – a 

água tende a ser um recurso escasso em algumas partes do mundo e refletirá 

a desigualdade de distribuição dos recursos hídricos no planeta, assim como as 

diferenças no consumo mundial. Como resultado, poderão surgir delicados con-

flitos mundiais pela disputa de água;

h) limitação dos recursos da União para regiões fora das áreas industriali-

zadas – na ausência de uma visão regional, no que se refere à distribuição dos 

recursos públicos da União, mesmo que apenas implícita, a tendência seria de 

persistente concentração dos mesmos nas regiões industrializadas;

i) moderação dos investimentos privados – caso as reformas microeconômi-

cas não sejam implementadas, os investimentos privados no Brasil tenderão a 

ser moderados pelos elementos decorrentes do “custo Brasil” e, desse modo, os 

investimentos privados na infraestrutura econômica serão reduzidos;

j) insuficiência de recursos federais para educação, qualificação profissio-

nal e ciência e tecnologia – se houver limites na liberação de recursos federais 

para educação, capacitação e inovação para Mato Grosso, devido a um cenário 

de dificuldades na economia brasileira, do ponto de vista da competitividade, 

ocorrerá inibição ao desenvolvimento do Estado;

k) deficiência da gestão ambiental da União – apesar de contar com uma le-

gislação ambiental avançada, a capacidade de gestão governamental pode não 

demonstrar eficiência e efetividade na implementação da política ambiental e 

desempenhar reduzida efetividade no controle das atividades econômicas e das 

pressões antrópicas sobre os recursos naturais;

l) limitada integração com a América Latina – caso os investimentos em in-

fraestrutura se mantenham em patamares reduzidos, principalmente nas áreas 

de fronteira com os países vizinhos, a integração do Brasil com a América Latina 

será limitada, mesmo que o país tenha uma participação importante nos proje-

tos do IIRSA;

m) degradação ambiental nos biomas do Brasil – a ineficiência da política e da 

gestão ambiental no Brasil, caso do cenário desfavorável, permitirá que persista 

a degradação ambiental nos biomas;

n) moderada demanda mundial por alimentos – embora exista uma tendência 

geral de elevação na demanda por alimentos, esta pode ser moderada caso ocor-

ra uma retração no ritmo de expansão da economia e da renda mundial, princi-

palmente nos países emergentes que são, no geral, grandes consumidores.
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3.3. Eixos estratégicos

Os eixos estratégicos estruturam e organizam as ações públicas e privadas, dão con-

sistência às mesmas ao gerar sinergia nas medidas e intervenções específicas que se tra-

duzem em programas e projetos. Estão agrupados, nos eixos estratégicos, conjuntos de 

ações a ser implementados por agentes e atores comprometidos com a construção do de-

senvolvimento sustentável de Mato Grosso. São as ações que operacionalizam e viabilizam 

as orientações estratégicas formuladas pelos eixos estratégicos. Neste sentido, os eixos 

estratégicos constituem um referencial geral para a ação ao definir a direção e o caminho 

que organizam as múltiplas iniciativas dos agentes públicos e dos atores sociais.

A estratégia de desenvolvimento de Mato Grosso se estrutura em torno de oito eixos 

estratégicos complementares e articulados que se combinam para garantir a realização 

dos macro-objetivos, buscando um equilíbrio entre qualidade de vida, equidade social, 

conservação ambiental, eficiência econômica, desconcentração e integração territorial, 

efetividade e democratização da gestão pública. Os eixos estratégicos estão apresentados 

na figura 3 que procura expressar as suas interações e complementaridades, com diferen-

tes papéis e contribuições para o resultado central de desenvolvimento sustentável do Es-

tado de Mato Grosso. 

Figura 3. Eixos Estratégicos de Desenvolvimento Sustentável de Mato Grosso 
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Os outros quatro eixos estratégicos têm características setoriais, mas interagem en-

tre eles para potencializar e aumentar a efetividade dos resultados no desenvolvimento 

sustentável de Mato Grosso. O eixo “educação, conhecimento e inovação” ao ser imple-

mentado, de forma efetiva, pelo Estado, tem papel central na redução das desigualdades 

sociais e na criação de condições de competitividade econômica. Estes são resultados 

proporcionados pela qualificação profissional, pela geração e difusão de conhecimentos 

e tecnologias nas atividades produtivas. As orientações ambiental e social são eixos trans-

versais que vão direcionar as áreas de pesquisas para inovações adequadas e sustentáveis.

O eixo “competitividade econômica e diversificação produtiva” promove, por outro 

lado, a elevação da renda e do emprego na economia, maior eficiência econômica, cres-

cimento e agregação de valores, assim como ampliação da capacidade da receita pública 

para retorno ao sistema. O conjunto “educação, conhecimento e inovação” e “valorização 

da cultura e da diversidade etnocultural e participação social”, no centro da figura 3, cria 

as condições para os eixos: “competitividade econômica e diversificação produtiva”, “se-

gurança cidadã e equidade social” e “vida longa e saudável” que representam os grandes 

objetivos do desenvolvimento sustentável.

Eixo 1 –  Conservação ambiental e proteção do clima
O eixo estratégico “conservação ambiental e proteção do clima” organiza um conjun-

to de ações e de iniciativas que devem ser implementadas nos próximos 20 anos para ga-

rantir o alcance dos macro-objetivos definidos em relação ao meio ambiente que incluem 

a regulação de atividades econômicas e minimizar as pressões antrópicas que tendem a 

degradar os recursos naturais.

Eixo 2 –  Educação, conhecimento e inovação
O Plano, na área da educação, firma o compromisso de, prioritariamente, melho-

rar a qualidade dos ensinos fundamental e médio em níveis de referência internacional. 

Compromete-se, ainda, a: erradicar analfabetismo, reduzir analfabetismo funcional, do-

brar a capacidade de atendimento na educação superior (com redução na desigualdade 

de acesso), incentivar jovens e adultos a completar sua formação básica e universalizar o 

atendimento escolar para as crianças de 4 e 5 anos, expresso nas linhas estruturantes.

Eixo 3 –  Vida longa e saudável
O propósito final de qualquer plano ou estratégia é criar melhores condições de vida 

para a população que resulte em uma vida saudável e longa e que propicie conforto e 

qualidade. O eixo estratégico “vida longa e saudável” enfatiza o esforço de Estado na am-

pliação e melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense ao ofertar serviços 
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públicos de qualidade, com destaque para os sistemas: de saúde, de saneamento e demais 

serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano, como atributo de vida.

Eixo 4 –  Segurança cidadã e equidade social
O estado de Mato Grosso, como todo o Brasil, registra níveis elevados de violência que 

ameaçam a vida e geram medo e sensação de insegurança na sociedade, comprometendo 

a qualidade de vida da população. Embora grande parte desta realidade seja decorrente 

da perda de importantes valores essenciais às relações humanas e à cidadania, a segurança 

da sociedade requer, de imediato, medidas de contenção e de prevenção contra atos crimi-

nosos que desrespeitam a vida e a paz social. Outros fenômenos preocupantes que ame-

açam a melhoria da qualidade de vida da população de forma equânime são a pobreza e 

os riscos sociais. Assim, enquanto as mudanças estruturais necessárias ao desenvolvimento 

sustentável amadurecem, é preciso implementar estratégias para combater a pobreza e re-

duzir as iniquidades como: discriminação, intolerância, preconceito, desigualdade e exclu-

são social. O respeito aos direitos humanos dos diferentes grupos e segmentos sociais e o 

fortalecimento da cidadania dos segmentos marginalizados são condições fundamentais 

para uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Eixo 5 –  Competitividade econômica e diversificação produtiva
A economia de Mato Grosso tem demonstrado competitividade elevada no setor do 

agronegócio, principalmente nas commodities dos setores agrícola e pecuário. No en-

tanto, as condições competitivas do Estado são limitadas pela distância dos mercados e 

das deficiências no sistema de logística. Por outro lado, a economia de Mato Grosso está 

excessivamente centrada na produção de bens primários, com baixa agregação de valor, 

destinados à exportação. O desenvolvimento do Estado passa pelo aumento da competiti-

vidade, com ênfase na melhoria da infraestrutura, diversificação produtiva e adensamento 

das cadeias produtivas no Estado. Portanto, o eixo estratégico “competitividade econômi-

ca e diversificação produtiva” é parte importante da estratégia geral estabelecida neste 

plano.

Eixo 6 –  Governança e governabilidade
A interação do Estado com as instituições fortalece a democracia e é a principal pre-

missa para regular as diversas ações nos espaços administrativo e territorial. É imprescindí-

vel, portanto, estabelecer arranjos institucionais adequados para unir o Estado, o mercado 

e a sociedade em torno de um modelo de desenvolvimento sustentável. Este fortalecimen-

to está diretamente ligado às questões de governança e de governabilidade. Governança 

é a capacidade que um determinado governo tem para formular e implementar as suas 
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políticas. Esta capacidade pode ser, analiticamente, detalhada em financeira, gerencial e 

técnica. Todas, consequentemente, são importantes para a consecução de metas coletivas, 

definidas pela sociedade. Governabilidade refere-se a condições materiais de exercício do 

poder, de legitimidade do Estado e do governo em um regime democrático e são deriva-

das da postura do governo perante a sociedade e o mercado. Pode ser concebida como 

a autoridade política do Estado em si e entendida como a capacidade que este tem para 

agregar os múltiplos interesses diversificados na sociedade e apresentar um objetivo co-

mum para curto, médio e longo prazos. 

Eixo 7 –  Valorização da cultura e da diversidade 
etnocultural e participação social

O estado de Mato Grosso caracteriza-se por uma grande diversidade etnocultural na 

qual coexistem diversos grupos sociais com culturas, valores e formas de vida diferencia-

das. Estes devem ser reconhecidos e valorizados, primeiro porque é preciso respeitar as di-

ferenças e segundo, porque a diversidade cultural é uma qualidade destacada na realidade 

mato-grossense. Assim, o plano de desenvolvimento deve priorizar este eixo que aborda, 

estrategicamente, a diversidade sociocultural.

Eixo 8 –  Descentralização regional e desenvolvimento urbano
A descentralização regional foi a forma estabelecida para que se alcance o desenvol-

vimento regional, entendido como uma ação coletiva a partir de sua base, para que pro-

mova oportunidades de negócios em todas as regiões, buscando reduzir as disparidades 

espaciais do desenvolvimento. Quanto ao desenvolvimento urbano, o que se pretende é 

ter a cidade como foco, uma vez que esta constitui o ‘território concreto’ onde a sociedade 

supre parte de suas necessidades mais básicas. Com essa perspectiva, é importante que os 

investimentos sejam direcionados, estratégica e prioritariamente, a todas as regiões e fo-

car esforços diferenciados, conforme a diversidade das situações observadas no território. 

As políticas devem ser dirigidas ao aparelhamento das cidades e à criação de condições 

ideais de habitabilidade. São importantes, ainda nesse contexto, os esforços no sentido de 

promover a estruturação da rede de cidades do Estado para possibilitar maior dinâmica no 

fluxo de bens, serviços e pessoas. Este fluxo viabiliza a produção e o consumo, e por con-

seguinte, a descentralização e a desconcentração da economia, bem como a mobilidade 

na busca de suprimentos das necessidades de consumo.
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4.  Estratégias e  
Linhas estruturantes

Os eixos estratégicos organizam e dão consistência a um conjunto de estratégias que 

detalham e operacionalizam as transformações definidas para promover o desenvolvimen-

to sustentável em Mato Grosso, realizar seus macro-objetivos e alcançar as metas globais. 

Neste item, o conjunto de estratégias com linhas estruturantes está agrupado por eixos.

Eixo 1 –  Conservação ambiental 
e proteção do clima

O eixo estratégico “conservação ambiental e proteção do clima” foi elaborado com as 

seguintes estratégias e linhas estruturantes:

1.  Ampliação do conhecimento e melhoria 
da gestão da biodiversidade

O conhecimento da biodiversidade possibilita o uso sustentável dos recursos naturais, 

bem como a definição de estratégias para a conservação e o acesso aos mesmos. Essa 

gestão envolve uma série de arranjos políticos, econômicos e sociais que são fundamen-
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tais para sua conservação. Neste sentido, o intuito é alcançar os objetivos por meio das 

seguintes linhas estruturantes:

1.1.  inventariar a biodiversidade do Estado;

1.2.  controlar espécies exóticas e invasoras;

1.3.  realizar planejamento para conservar a biodiversidade nas paisagens;

1.4.  consolidar o sistema estadual das unidades de conservação;

1.5.  controlar atividades de pesca predatória, biopirataria, caça e tráfico de animais 

silvestres;

1.6.  promover o uso sustentável da biodiversidade.

2.  Fortalecimento do sistema estadual de 
controle para usos de recursos ambientais

Entende-se por controle, no âmbito da gestão do meio ambiente, os instrumentos 

de licenciamento, monitoramento e fiscalização que tenham como objetivo a autorização 

para usos de recursos naturais, e também o acompanhamento de seus efeitos no cumpri-

mento das normas e padrões definidos pela legislação ambiental. O controle para usos de 

recursos ambientais deve ser implementado por linhas estruturantes:

2.1.  implementar um sistema de informações que subsidie tomadas de decisão quanto 

ao uso dos recursos ambientais;

2.2.  implementar um sistema de monitoramento ambiental;

2.3.  descentralizar a gestão ambiental;

2.4.  aprimorar e intensificar fiscalização e responsabilização ambiental;

2.5.  aprimorar o licenciamento ambiental e resgatar seu caráter preventivo, por meio 

de identificação e dimensionamento dos impactos socioambientais;

2.6.  ampliar as ações de combate a incêndios florestais e à degradação ambiental.

3.  Melhoria da gestão dos recursos hídricos 

A riqueza hídrica é um ativo ambiental e também um recurso natural indispensável 

para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. O crescente uso desse recurso e a for-

ma inadequada de usos do solo podem causar perdas de qualidade na água, assim como 

a diminuição de sua disponibilidade natural e, por consequência, a deterioração ambiental 

e o aumento de conflitos pelo seu uso. Para fortalecer a gestão dos recursos hídricos deve-

-se implementar as ações:



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

57

3.1.  fortalecer o sistema de gestão de recursos hídricos;

3.2.  promover a gestão integrada dos recursos hídricos;

3.3.  desenvolver estudos na área de recursos hídricos,

3.4.  estabelecer parcerias com instituições de pesquisa.

4.  Ampliação da educação ambiental 
e da participação social

A conservação, a recuperação e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida 

estão intimamente relacionadas com a participação da sociedade na construção da susten-

tabilidade socioambiental. Estas devem ser garantidas por meio da educação ambiental, 

entendida em seu sentido mais amplo. A educação ambiental deve estar voltada para a 

formação das pessoas, para o exercício da cidadania consciente, e também para uma per-

cepção ampliada sobre os ambientes nos quais se inserem. Precisa materializar medidas 

que viabilizem e contribuam para a construção de uma sociedade mato-grossense equili-

brada, sustentável e que compartilhe responsabilidades e poder de decisão. A educação 

ambiental e a participação social devem ser implementadas por meio das seguintes ações:

4.1.  fortalecer a educomunicação na perspectiva socioambiental;

4.2.  promover a formação inicial e continuada de educadores ambientais articulados 

com os movimentos sociais;

4.3.  desenvolver ações de educação ambiental que valorizem a identidade e a territo-

rialidade e que defendam e conservem os recursos naturais e a cultura: das comu-

nidades tradicionais, biorregionais e indígenas quando vulneráveis a mudanças e 

impactos ambientais;

4.1.  implementar o Programa Mato-grossense de Educação Ambiental (ProMEA); 

4.2.  implementar Projetos Ambientais, Escolares e Comunitários (Paec), conforme as 

especificidades das comunidades escolares;

4.3.  implementar ações de educação ambiental para proteção do clima.

5.  Ampliação da recuperação de áreas degradadas 

As vastas áreas já degradadas por pressões antrópicas no Estado devem ser recupera-

das para a melhoria do meio ambiente, tanto para reduzir os espaços degradados quanto 

para novos usos sustentáveis. As áreas recuperadas e reflorestadas, além de contribuírem 

na redução do efeito estufa no Estado, podem gerar novas fontes de renda pela oferta de 

serviços ambientais. Portanto, a recuperação de áreas degradadas constitui estratégia re-

levante que deve ser implementada pelas seguintes linhas estruturantes:
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5.1.  recuperar as áreas degradadas públicas e privadas;

5.2.  integrar ações para conservar o solo e a água.

6.  Melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) é composta por uma série de ações com-

plementares destinadas, basicamente, a reduzir a quantidade de resíduos e a promover 

uma gestão econômica e ambientalmente sustentável. Seu objetivo é estimular a adoção 

de medidas preventivas e educativas, que por sua vez contemplem estímulos positivos e 

indutores de boas práticas. Podem, também, ser efetivas ao coibir desvios que passam a 

ser, cada vez mais, recriminados pela sociedade. O Panorama dos Resíduos Sólidos no Bra-

sil apresentou índices de geração e coleta de resíduos sólidos urbanos, por habitante, seis 

vezes maior que o índice de crescimento populacional do Brasil (IBGE, 2010). Esses dados 

demonstram a necessidade da adoção imediata de um sistema integrado e sustentável de 

gestão de resíduos que deve ser estruturada pelas seguintes prioridades:

6.1.  implementar a política estadual de gestão de resíduos sólidos, com destaque para 

a inserção social;

6.2.  incentivar a implantação de fóruns/conselhos para efetivar a gestão participativa 

e sustentável dos resíduos sólidos;

6.3.  fomentar a elaboração de políticas municipais de resíduos sólidos (lei de gestão 

de resíduos);

6.4.  articular a política estadual de gestão de resíduos sólidos com a de saneamento 

ambiental;

6.5.  fortalecer os órgãos municipais de gestão de resíduos sólidos.

7.  Melhoria no controle da contaminação 
e da poluição ambiental 

O progresso tecnológico tem proporcionado novos materiais, métodos, processos e 

novos empreendimentos. Dessa forma, produtos químicos são produzidos e utilizados em 

grandes quantidades no ambiente. Beneficiam a sociedade, mas também trazem riscos à 

saúde humana e ao meio ambiente. As concentrações elevadas de algumas substâncias, a 

possibilidade de bioacumulação e a persistência destes elementos no ambiente têm am-

pliado seus efeitos toxicológicos. Representam danos tanto para os organismos como para 

os ambientes onde se desenvolvem. O manejo inapropriado do solo e dos resíduos e, prin-

cipalmente, a disposição inadequada dessas substâncias químicas, potencialmente tóxicas, 

vêm acarretando situações críticas de degradação ambiental e sérios riscos à saúde. O Es-
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tado, em conjunto com os órgãos de defesa ambiental, deve cumprir suas atribuições de 

prevenir e controlar a contaminação e poluição ambiental e, no intuito de interromper ou 

reverter o quadro de deterioração da qualidade ambiental, estabelece as seguintes ações:

7.1.  implementar um sistema de gestão de áreas contaminadas, conforme Resolução 

Conama n° 420/2010; 

7.2.  implantar central especializada para atender acidentes ambientais que envolvem 

produtos químicos perigosos;

7.3.  fortalecer o programa Vigisolo em articulação interinstitucional com a Secretaria 

de Estado de Saúde (SES) por meio da Vigilância Sanitária e Ambiental;

7.4.  implementar uma rede de monitoramento das matrizes: solo, água e ar, a fim de 

averiguar os efeitos de lançamento de efluentes, substâncias contaminantes e 

emissão de poluentes atmosféricos.

8.  Implementação de ações de proteção do clima 

O Brasil tem importante papel na minimização das mudanças climáticas, pois é o quar-

to maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, segundo dados do World Resources 

Institute (WRI, 2007). Mais da metade de suas emissões vem do desmatamento e das mu-

danças no uso do solo, sobretudo no bioma Amazônia (MCT, 2006). Nesse sentido, o estado 

de Mato Grosso, com área superior a 900 mil km2, possui um papel estratégico no com-

bate às mudanças climáticas, sobretudo por ter registrado altas taxas de desmatamento. A 

definição de políticas públicas para Mato Grosso que objetive a proteção do clima refletirá 

na redução da emissão de gases de efeito estufa e no desenvolvimento sustentável. Desta 

forma, são propostas as seguintes ações estruturantes:

8.1.  inventariar a emissão de gases de efeito estufa;

8.2.  implementar políticas de fomento ao desenvolvimento de atividades com baixa 

emissão de carbono, especialmente a pecuária e a agricultura;

8.3.  desenvolver política de pagamento por serviços ambientais, com destaque para 

o sistema estadual de Redução de Emissões por Desmatamentos e Degradação 

(REDD);

8.4.  incorporar a finalidade climática no sistema de licenciamento ambiental do Esta-

do; 

8.5.  incentivar atividades que promovam a prevenção e a redução de emissão da ga-

ses de efeito estufa.
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Eixo 2 –  Educação, conhecimento 
e inovação

O eixo estratégico “educação, conhecimento e inovação” foi elaborado com as se-

guintes estratégias e linhas estruturantes:

1.  Melhoria da qualidade dos ensinos 
fundamental e médio

A educação, nos ensinos fundamental e médio, é a base da formação acadêmica de 

uma sociedade. Os conhecimentos adquiridos nesta base devem preparar cada cidadão 

para atuar com conhecimentos que se propagam em escala mundial e nacional. A posição 

de Mato Grosso, neste contexto, situa-se abaixo da média nacional, mas como em todo o 

Brasil, precisa elevar a qualidade do ensino para atender as novas exigências da economia 

contemporânea. A educação fundamental, indiscutivelmente, é de grande importância 

para o Estado e deve ser um componente central na sua estratégia de desenvolvimento:

1.1.  elevar o investimento por aluno-ano, nos ensinos fundamental e médio, de forma 

a alcançar melhorias na qualidade educacional;

1.2.  proporcionar aos profissionais que atuam na educação básica oportunidades de 

qualificação (inicial, continuada e pós-graduação), condições de trabalho e níveis 

salariais atrativos profissionalmente e compatíveis com a importância social da 

função;

1.3.  melhorar a estrutura das escolas, de forma a proporcionar conforto, segurança, 

acessibilidade, estética e recursos didático-pedagógicos compatíveis com a oferta 

de uma educação de qualidade;

1.4.  melhorar o desempenho da gestão escolar, nos aspectos políticos (gestão demo-

crática), pedagógicos (ensino-aprendizagem) e administrativos;

1.5.  ampliar progressivamente a jornada escolar, assegurar a qualidade dos programas 

ofertados de forma a atender os alunos dos ensinos fundamental e médio em 

tempo integral;

1.6.  ampliar progressivamente a integração do ensino médio à educação profissional;

1.7.  intensificar a oferta de oportunidades educacionais para assegurar o acesso, a 

permanência e o êxito escolar nas populações tradicionais ou em situação de vul-

nerabilidade social2.

2  Inclui: indígenas, ribeirinhos, população do campo, quilombolas, pessoas com necessidades especiais, pessoas em situação 
de pobreza e extrema pobreza.
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2.  Erradicação do analfabetismo, redução do 
analfabetismo funcional e ampliação do 
atendimento escolar a jovens e adultos

A ampliação e a melhoria na educação de jovens e adultos é uma forma de resgatar 

parte das dívidas educacional e social com uma população que não pôde se escolarizar na 

idade apropriada. Em Mato Grosso, segundo dados do IBGE3, há um contingente de 192 

mil analfabetos (pessoas que não sabem ler ou escrever um bilhete simples) e mais de meio 

milhão de analfabetos funcionais (pessoas com menos de 4 anos de estudo) na população 

de 15 anos ou mais. Apenas 54,2% da população com 15 anos ou mais têm o nível obri-

gatório de ensino (ensino fundamental). Para atingir os níveis vigentes em São Paulo, o es-

tado de Mato Grosso teria que elevar esse índice para, no mínimo, 65,5% da população. 

Isto implicaria em atender, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Fundamen-

tal, cerca de 260.000 pessoas. O acesso ao ensino médio é ainda mais reduzido, apenas 

36,3% da população com 18 anos ou mais concluíram essa etapa. É necessário atender 

um contingente de 265.000 pessoas, apenas para se equiparar ao nível já alcançado por 

São Paulo. Desta forma, a EJA tem importância estratégica para o desenvolvimento do Es-

tado e requer ampliação e melhorias:

2.1.  mobilizar a sociedade e realizar parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), 

municípios e entidades públicas e privadas; 

2.2.  elaborar e disponibilizar material didático apropriado ao contexto da educação de 

jovens e adultos, inclusive para uso em redes de ensino a distância;

2.3.  capacitar professores para atender a demanda por educação de jovens e adultos.

3.  Ampliação e melhoria da qualidade 
do ensino profissionalizante

O ensino médio é a etapa complementar da educação básica e sempre foi apresenta-

do como uma subdivisão: preparar os educandos para o ingresso no ensino superior ou 

para o mercado de trabalho. No cenário atual ainda existe muito para ser feito a fim de 

que o ensino médio, ao menos, se aproxime do que está previsto nas leis atuais. O maior 

desafio está em melhorar a qualidade do ensino. Assim, apoiar o desenvolvimento de políticas 

públicas que possam contribuir para melhorar o sistema educacional no ensino médio, bem 

como, aprofundar as suas dimensões em um processo de aprendizagem permanente. Nes-

se contexto, o Estado ainda necessita ampliar as oportunidades de educação nesse nível 

de ensino que é preferencialmente urbano. Existem enormes diferenças quanto ao atendi-

3   Pnad, 2009 e Censo Demográfico, 2010.
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mento escolar e há necessidade de intensificar investimentos com políticas adequadas. Por 

conta disso, destacam-se as possibilidades de ampliações e melhorias no ensino médio e 

na qualificação profissional que estão estruturados nas seguintes linhas:

3.1.  viabilizar cursos de formação profissional e tecnológica conforme a dinâmica da 

atividade econômica nas regiões do Estado;

3.2.  implementar a qualificação, a capacitação e a formação profissional de forma 

complementar e integrada com as instâncias do poder público e da sociedade 

civil.

4.  Expansão e melhoria no ensino superior

O ensino superior completa a formação de profissionais para o mercado de trabalho e 

aumenta a competitividade na economia, além de ampliar as oportunidades na socieda-

de, principalmente da população jovem. As instituições de ensino superior instaladas no 

Estado devem adequar suas estruturas para atender as necessidades de qualificação da 

população mato-grossense. Por isso, o eixo educação, conhecimento e inovação contem-

pla estratégias voltadas para a ampliação e melhoria no ensino superior elaborados com 

as seguintes linhas estruturantes:

4.1.  ampliar cursos de graduação e pós-graduação nas instituições de ensino superior 

do Estado;

4.2.  ampliar a formação de professores para educação indígena e educação no cam-

po;

4.3.  implementar atividades de extensão tecnológica nas instituições de ensino supe-

rior.

5.  Ampliação e consolidação de pesquisas, 
desenvolvimento e difusão de tecnologias

O desenvolvimento de tecnologias e inovações constitui um segmento fundamental 

para a competitividade da economia de Mato Grosso, e também contribui para que ocor-

ram mudanças nas relações das atividades econômicas com a natureza, incorporando-as 

aos processos sustentáveis na utilização dos recursos naturais. Deste ponto de vista, o fu-

turo do desenvolvimento sustentável em Mato Grosso depende da ampliação da capaci-

dade de pesquisa, do nível tecnológico e da geração de novos conhecimentos. Os conhe-

cimentos e as novas tecnologias, contudo, não se propagam naturalmente nos processos 

social e produtivo. Só têm valor se incorporados a atividades sociais, se aumentarem a 
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produtividade ou quando forem transformados em produtos e, além disso, devem estar 

adequados ao meio ambiente. Dessa maneira, a estratégia além de promover pesquisas 

ou ampliar inovações deve ainda contemplar a difusão de novas tecnologias na economia 

mato-grossense. Com isso destacam-se as seguintes linhas estruturantes:

5.1.  ampliar a capacidade de gestão do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, 

T & I);

5.2.  estabelecer uma política de investimento em C, T & I que busque desenvolver as 

potencialidades regionais;

5.3.  fomentar a formação e a capacitação em C, T & I;

5.4.  incentivar intercâmbios científico-tecnológicos entre os integrantes do sistema de 

C, T & I do Estado com instituições de C, T & I nacionais e internacionais;

5.5.  ampliar programas de popularização da ciência incentivando a participação da 

comunidade;

5.6.  incentivar a difusão da C, T & I para promover o desenvolvimento econômico e 

social;

5.7.  promover intercâmbios e parcerias entre instituições de pesquisa e empresas de 

Mato Grosso;

5.8.  incentivar registro de patentes e transferência de tecnologias;

5.9.  implementar políticas de incentivos fiscais (Prodecit).

Eixo 3 –  Vida longa e saudável

O eixo estratégico “vida longa e saudável” foi elaborado com as seguintes estratégias 

e linhas estruturantes:

1.  Reordenação do modelo de atenção à saúde 

A reordenação do modelo de atenção à saúde tem como base a atenção primária que 

se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. Abran-

ge a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamen-

to, a reabilitação e a manutenção da saúde. A principal forma de organização da atenção 

primária nos municípios é a estratégia saúde da família e tem sido proposta, no Brasil e em 

Mato Grosso, como orientadora do modelo assistencial à saúde. Entendida como porta de 

entrada, e também, para garantir o acesso aos serviços públicos de saúde, foi implantada 

em todo país e a partir de 1994 vem se fortalecendo. Desde então tem se expandido, de 

forma considerável, em todo o território nacional e em Mato Grosso. A estruturação em 

redes constitui o aspecto central para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
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Mato Grosso. Nesse contexto, a atenção primária é ordenadora desta rede de atenção no 

SUS e deve orientar-se por princípios essenciais que vão garantir o cumprimento do seu 

papel, além de possibilitar mais qualidade nos cuidados à população. São eles: primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, abordagem familiar e 

enfoque comunitário (STARFIELD, 2002). Para isso, devem ser implementadas as seguintes li-

nhas estruturantes:

1.1.  ampliar e qualificar a estratégia saúde da família;

1.2.  reorganizar a rede de atenção básica à saúde, coordenada pela atenção primária 

à saúde;

1.3. melhorar a atenção às pessoas em condições crônicas de saúde.

2.  Consolidação da vigilância em saúde como 
base do modelo de atenção à saúde

A vigilância é abordada como estratégia essencial de ações e intervenções nos territó-

rios, por meio de análises da situação de saúde que subsidiam as tomadas de decisões dos 

gestores em cada esfera de governo. Os dados de morbi-mortalidade, fontes básicas de 

informações, no entanto, apresentam valor limitado nas ações e rotinas dos profissionais 

da rede de atenção, especialmente na atenção primária. Esse é um fator que se agrava 

com ausência de ações estratégicas de vigilância em saúde que deveriam ter suas práticas 

incorporadas nas ações da atenção à saúde. Este contexto e as fundamentações legais4 

projetam, invariavelmente, um cenário no qual a saúde pública é promotora da qualidade 

de vida da população, consolidado pelo SUS em seus princípios constitucionais. Ainda nes-

te contexto, deve-se considerar a incoerência entre uma situação de saúde que combina 

transição demográfica acelerada e tripla carga de doença, com forte predominância de 

condições crônicas, em relação a um sistema fragmentado de saúde que opera de forma 

episódica e reativa e que é voltado principalmente para a atenção às condições agudas e 

às agudizações de condições crônicas (MENDES, 2009). Assim, a vigilância da saúde corres-

ponderia ao modelo assistencial que incorpora e supera os modelos vigentes, implicando 

a redefinição do objeto, dos meios de trabalho, das atividades, das relações técnicas e so-

ciais, bem como das organizações de saúde e da cultura sanitária (TEIXEIRA, 1998), voltadas 

para a reorganização dos serviços de saúde e das práticas de saúde nos espaços de convi-

vência nos territórios locais. Isto acaba tornando as ações de vigilância da saúde complexas 

4  Portaria nº 3.252 de 22 de dezembro de 2009 que regulamenta as diretrizes de execução financeira das ações de vigilância 
em saúde; a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 que regulamenta as diretrizes para a organização da rede de 
atenção à saúde, o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 
e que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
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e interdependentes com o contexto socioeconômico-ambiental. As linhas estruturantes a 

serem implementadas são:

2.1.  efetivação da descentralização dos serviços de vigilância em saúde;

2.2.  integração da vigilância em saúde a ações e serviços da atenção primária;

2.3.  melhoria dos serviços laboratoriais de vigilância em saúde;

2.4.  prevenir, reduzir e controlar os riscos por doenças, agravos e danos que interferem 

na saúde da população.

3.  Reestruturação e ampliação dos serviços 
das redes ambulatorial e hospitalar

A regionalização e a hierarquização integram um conjunto de ações a serem desen-

volvidas para garantir a reestruturação e a ampliação dos serviços das redes ambulatorial e 

hospitalar. A partir de sistemas locais, as redes regionais devem ser construídas e os siste-

mas municipais precisam estar congregados com o sistema estadual e interligados a um sis-

tema nacional, com os mesmos princípios e diretrizes, porém com modelos de organização 

adequados a peculiaridades locais. Esta regionalização requer um sistema que interligue os 

serviços de atenção primária e secundária e que estes estejam articulados, nas macrorregi-

ões, com os serviços de atenção terciária para garantir, de forma resolutiva, a integralidade 

da assistência à saúde. O fortalecimento das relações de trabalho, na rede de serviços de 

saúde de Mato Grosso, tem como estratégia a implementação da política nacional de hu-

manização. A organização da rede de atenção deve ocorrer de forma regionalizada e re-

quer um sistema integrado de serviços de saúde. Esses serviços devem estar coordenados 

pela atenção primária e articulados com a atenção especializada, para implantar as diretri-

zes do acolhimento, com classificação de risco. A Secretaria de Estado de Saúde tem como 

objetivo descentralizar os serviços para atender as necessidades assistenciais de média e 

alta complexidade e, desse modo, fortalecer a regionalização de atendimento pelo SUS. 

Nesse contexto, é necessária a implantação de novas redes de atendimento no Estado e 

a manutenção das existentes, tais como: reabilitações, hemocentros, saúde mental, trans-

plantes, oncologia, urgência e emergência. Além disso, deve promover a qualificação das 

práticas de saúde, assegurar a continuidade de cuidados, em todas as suas modalidades, 

expandir os serviços ambulatoriais e hospitalares, bem como reestruturar a regulação da 

assistência e implementar os complexos reguladores. As linhas a serem implementadas são:

3.1.  modelar e integrar os pontos da rede de atenção à saúde;

3.2.  estruturação de sistemas de apoio logístico;

3.3.  reestruturação de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico;

3.4.  estruturação de serviços de toxicologia regionalizados.
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4.  Articulação de ações interinstitucionais 
para promoção da saúde

A estratégia para promover a saúde ocorre por meio de fortalecimento intersetorial, 

transversal e integrado com áreas dos setores privado, público em especial, com o sanitário 

e a sociedade. A saúde, na Constituição Federal de 1988, é definida como resultante de 

condições de vida e trabalho, garantidas através de políticas sociais e econômicas voltadas 

à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesta direção, a Política Na-

cional de Promoção da Saúde (PNPS) afirma que as ações públicas em saúde devem ir além 

da cura e da reabilitação. Faz-se necessário priorizar medidas preventivas e de promoção 

que possibilitem ao indivíduo e à sociedade a transformação de fatores da vida cotidiana 

que os colocam em situação de iniquidade e vulnerabilidade. Nesse sentido, é fundamen-

tal o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais que interferem nos determinantes 

e condicionantes individuais e sociais da saúde. Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado 

de Saúde (SES) vem fortalecendo as ações de promoção em consonância com as diretrizes 

definidas no âmbito nacional e com as realidades loco-regionais. Essas políticas públicas 

devem estar voltadas para a qualidade de vida e para estimular o protagonismo dos cida-

dãos a fim de compor as redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade 

de vida da população.

4.1.  aumentar as práticas de alimentação saudável;

4.2.  minimizar o tabagismo e outros fatores de risco;

4.3.  incentivar a atividade física;

4.4.  estimular a cultura da paz;

4.5.  estimular a inserção de ações de educação em saúde para a incorporação de prá-

ticas saudáveis.

5.  Promoção do esporte e lazer

A saúde e a expectativa de vida dos mato-grossenses dependem, em grande medida, 

de hábitos saudáveis dos cidadãos. Estes devem contemplar atividades físicas e lazer. Há-

bitos saudáveis reduzem as doenças crônicas e diminuem a pressão da demanda por aten-

dimento médico-hospitalar. Neste sentido, para promover uma vida longa e saudável é 

necessário implementar estratégias que promovam práticas esportivas e de entretenimen-

to para a população de Mato Grosso, como detalhado nas linhas estruturantes a seguir:

5.1.  estimular práticas esportivas e recreativas na rede pública de ensino e nas comu-

nidades;
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5.2.  expandir e recuperar espaços públicos esportivos e de lazer para a população;

5.3.  implantar centros regionais poliesportivos para a juventude;

5.4.  implantar e manter centros de excelência em esporte para atletas profissionais.

Eixo 4 –  Segurança cidadã e 
equidade social

Os problemas sociais do estado de Mato Grosso, de forma mais específica a insegu-

rança do cidadão e as injustiças sociais, demandam a definição de um eixo estratégico 

orientado diretamente para a “segurança cidadã e equidade social”. Este eixo foi elabora-

do com as seguintes estratégias e linhas estruturantes:

1.  Ampliação da presença e da proximidade 
da polícia nas comunidades

A visualização, pelos cidadãos, de uma estrutura de segurança identificada, de poli-

ciais fardados ou de viaturas circulando no bairro onde residem ou trabalham são fatores 

importantes para reduzir a insegurança. A proximidade dos agentes de segurança com os 

cidadãos transforma a relação de confiança na comunidade, eleva a autoestima e fortalece 

a proteção comunitária.

1.1.  fortalecer e ampliar a polícia comunitária;

1.2.  ampliar a cobertura do policiamento ostensivo;

1.3.  melhorar a qualidade da abordagem e a fiscalização policial;

1.4.  implementar o programa de respostas a solicitações dos cidadãos e fazer pesqui-

sas para avaliar o nível de satisfação da sociedade;

1.5.  implementar o método e/ou a ferramenta: policiamento orientado para a solução 

de problemas.

2.  Integração multissetorial das ações 
para enfrentamento às drogas

O fenômeno das drogas na sociedade é vetor de inúmeras doenças sociais, entre elas a 

criminalidade. As causas são variadas e se espalham nos diversos segmentos: o indivíduo, a 

família e a sociedade como um todo. O enfrentamento deste grave fator de desequílibrios 
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somente será possível a partir de ações integradas entre os diversos setores do Estado e a 

sociedade.

2.1.  articular e coordenar iniciativas de prevenção ao uso de drogas;

2.2.  fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre os impactos sociais decorren-

tes do uso de drogas na sociedade;

2.3.  reduzir a ociosidade de crianças e adolescentes com implantação de projetos edu-

cacionais, esportivos, culturais e cívicos;

2.4.  conscientizar crianças, adolescentes, jovens e seus familiares sobre os malefícios 

das drogas e como buscar auxílio;

2.5.  elevar a oferta de serviços de saúde voltados para tratamentos que eliminem a 

dependência do cidadão usuário de drogas, reduzam os efeitos perniciosos provo-

cados pelo uso de drogas e possam promover, com qualidade, a reinserção social 

do dependente em recuperação;

2.6.  intensificar a repressão ao tráfico de drogas, em especial na região de fronteira.

3.  Ampliação da presença institucional 
na faixa de fronteira

Diversos municípios mato-grossenses situam-se na região da fronteira oeste, próximos 

à divisa com a Bolívia. As atividades econômicas e as relações socioculturais, nesses muni-

cípios, sofrem com influências negativas decorrentes do tráfico, sobretudo porque estão 

em uma área de fronteira seca. Desse modo pode-se constatar que é necessário mais do 

que ações repressivas. É preciso que o Estado reocupe integralmente o território com me-

didas que promovam o desenvolvimento de toda a região.

3.1.  realizar operações integradas, com uso de tecnologias de comunicação, em coo-

peração com os órgãos estaduais e federais;

3.2.  ampliar ações sociais para os municípios desta região de fronteira;

3.3.  repotencializar o Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) e implementar 

o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIF);

3.4.  implantar Gestão Integrada de Fronteira.

4.  Modernização e reestruturação dos 
sistemas prisional e socioeducativo

A forma como uma sociedade segrega e custodia seus membros infratores é indicador 

do seu nível de desenvolvimento. A humanização das instituições prisionais e a estrutura-



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

69

ção do sistema socioeducativo no Estado são condições básicas para a efetiva reinserção 

social dos cidadãos apenados e reduzem a reincidência na criminalidade:

4.1.  ampliar a oferta de serviços sociais à população carcerária e aos adolescentes em 

conflito com a lei;

4.2.  fortalecer o processo de reinserção social dos reeducandos e dos adolescentes 

em conflito com a lei através da integração entre as políticas públicas existentes, 

e ampliação de parcerias com os setores produtivos;

4.3.  garantir atendimento adequado aos reeducandos e adolescentes em conflito com 

a lei com transtornos mentais e dependência química;

4.4.  ampliar a qualificação técnica dos profissionais que trabalham nos sistemas peni-

tenciário e socioeducativo;

4.5.  consolidar o atendimento socioeducativo nos padrões do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase) e descentralizar esses serviços no interior do 

Estado;

4.6.  construir e readequar as unidades de internação para alinhamento com os parâ-

metros do Sinase;

4.7.  apoiar a expansão de ações municipais para atendimento fora do sistema socio-

educativo;

4.8.  instituir o modelo de Parceria Público-privada na gestão do sistema penitenciário 

estadual;

4.9.  implantar modelo de gestão do sistema penitenciário produtivo (presídios indus-

triais) para humanizar o sistema e ressocializar o maior número possível de ape-

nados;

4.10.  estruturar a aplicação das penas e medidas alternativas;

4.11.  ampliar as unidades prisionais para reduzir a superlotação e realizar a correta se-

paração de detentos condenados e os que aguardam julgamento.

5.  Aperfeiçoamento do modelo de gestão 
do sistema de segurança pública

A segurança pública, em um Estado democrático, não pode prescindir de dois baliza-

mentos essenciais: respeito aos direitos humanos e adequação à moderna gestão pública 

participativa, transparente, eficiente, ética e que apresente os resultados esperados pelos 

cidadãos.

5.1.  elevar a qualidade e a agilidade de atendimento aos cidadãos nas ações de segu-

rança pública; 

5.2.  valorizar e capacitar os profissionais de forma contínua;
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5.3.  implementar a gestão estratégica de segurança pública;

5.4. aperfeiçoar a gestão sistêmica.

6.  Fortalecimento do sistema de 
inteligência da segurança pública

As atividades de Inteligência da Segurança Pública (ISP) consistem no exercício perma-

nente e sistemático de ações especializadas para identificar, acompanhar e avaliar amea-

ças reais ou potenciais nesta esfera. Devem estar orientadas, basicamente, para produzir 

e salvaguardar, com conhecimentos técnicos necessários, a decisão, o planejamento e a 

execução de uma política de segurança pública e de ações que neutralizem, coíbam e re-

primam atos criminosos de qualquer natureza. A atividade de inteligência, desempenhada 

sistematicamente pelo Estado ao longo da história, depara-se atualmente com novos de-

safios trazidos por fatores que propiciam instabilidades relacionadas à segurança pública: 

aumento populacional e avanços tecnológicos. Se por um lado esses fatores trouxeram 

grandes benefícios sociais, culturais e econômicos, por outro, favoreceram ações crimi-

nosas tornando-as mais complexas e abrangentes. Para enfrentar a dinâmica do crime, 

altamente célere e intrusiva, é de crucial importância a institucionalização de um sistema 

de inteligência ágil, técnico, eficiente, abrangente, munido de tecnologias de ponta e que 

atue como instrumento de apoio a ações e decisões de segurança pública do Estado. Nes-

se contexto, destacam-se as seguintes linhas:

6.1.  regionalizar a ISP com a criação de agências nos principais polos do Estado;

6.2.  consolidar atividades de inteligência estratégica no âmbito do Sistema de Inteli-

gência da Segurança Pública (Sisp);

6.3.  aparelhar e intensificar a atividade de inteligência operativa;

6.4.  implantar o sistema de análise criminal.

7.  Combate aos desvios de conduta e corrupção

A confiança e a credibilidade na segurança pública dependem fundamentalmente da 

atuação de seus membros. Faz-se necessário que esta atuação esteja alicerçada em prin-

cípios éticos e legalmente estabelecidos. Os desvios de conduta e a corrupção de agentes 

da segurança pública enfraquecem a instituição e contribuem para que a criminalidade se 

estruture e cresça, comprometendo a paz social e a ordem pública. Visando estabelecer 

ações de enfrentamento a essas posturas, propõe-se:
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7.1.  fortalecer as ouvidorias e corregedorias;

7.2.  instituir políticas de transparência;

7.3.  capacitar e valorizar os profissionais da segurança pública;

7.4.  implantar mecanismos de controle do trabalho policial.

8.  Redução dos acidentes de trânsito

A violência no trânsito constitui uma das principais causas de desastres em Mato Gros-

so e em todo o País. Os custos desses desastres são elevadíssimos para a sociedade e para 

o Estado, com impactos significativos: nos gastos do sistema de saúde pública, nas perdas 

de capacidade produtiva, nos custos de recuperação dos traumas, além das perdas não 

econômicas. Assim, propõe-se as seguintes linhas:

8.1.  aumentar a conscientização dos cidadãos para o trânsito;

8.2.  intensificar a fiscalização das condições de circulação de veículos e condutores;

8.3.  melhorar o atendimento às vítimas de traumas por acidentes de trânsito.

9.  Fortalecimento do sistema de prevenção, preparação, 
resposta e a recuperação a sinistros e desastres

A segurança global da população transcende a questões de criminalidade e violência. 

O papel primordial do Estado é garantir e salvaguardar a vida e o patrimônio dos cidadãos 

em acidentes, sinistros e desastres naturais ou antropogênicos. A sociedade pode exercitar 

a percepção de risco, a prevenção e a preparação para eventos adversos. É necessário ain-

da o fortalecimento do sistema de atendimento pelo Corpo de Bombeiros e a coordenação 

dos diversos atores pelo sistema de Defesa Civil.

9.1.  fomentar a regularização dos preventivos de segurança contra incêndio e pânico;

9.2.  fomentar a preparação dos governos municipais para enfrentar desastres naturais;

9.3.  elevar a percepção de riscos de acidentes e desastres da população;

9.4.  fortalecer o sistema de respostas a sinistros e desastres;

9.5.  combater incêndios florestais;

9.6.  prevenir e atender as ocorrências com produtos perigosos;

9.7.  restabelecer a normalidade social após sinistros e desastres.
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10.  Redução da impunidade

A sensação de impunidade, causa direta e indireta de criminalidade, é um dos pro-

blemas que afeta, significativamente, a sociedade brasileira. A redução dessa impunida-

de é responsabilidade do Estado. Se existir baixa percepção da ética social pelo cidadão, 

isto denota um fator negativo reforçado por menor responsabilização quando no cometi-

mento de delitos ou infrações. A coesão social depende da submissão de todas as regras 

básicas de conduta e convivência, necessárias ao bem comum. É forçoso reconhecer que 

sem um eficiente sistema de controle sobre os infratores dessas regras, a própria vida em 

sociedade fica ameaçada.

10.1.  ampliar a representação da sociedade na denúncia de criminosos para que se dê 

início à ação penal;

10.2.  elevar a agilidade e a resolutividade dos processos penais para a efetiva respon-

sabilização de criminosos;

10.3.  elevar a qualidade do conjunto probatório da autoria e materialidade de crimes;

10.4.  elevar o índice de elucidação de crimes;

10.5.  realizar perícias oficiais e identificações técnicas com efetividade.

11.  Redução de mortes violentas 
intencionais e não intencionais

O principal bem tutelado pelo Estado é a vida humana. A mais essencial função públi-

ca é a defesa deste bem. Esta defesa inicia-se na educação e consolida-se na redução das 

vulnerabilidades sociais, que empurram os jovens para a criminalidade e para as drogas.

11.1.  integrar e coordenar esforços para reduzir fatores sociais que levem à criminali-

dade;

11.2.  articular as esferas governamentais para minimizar vulnerabilidades situacionais 

locais;

11.3.  desarmar a sociedade.

12.  Combate à violência sexual e ao tráfico 
de crianças, adolescentes e adultos

A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e de difícil en-

frentamento. É um contexto histórico-social de violência endêmica e com profundas raízes 

culturais. A construção de vínculos de confiabilidade, entre jovens e adultos, com base em 
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relações afetivas, de proteção e de socialização, estabelece condições para denúncia e res-

ponsabilização de violadores desses direitos.

12.1.  promover ações de prevenção, articulação e mobilização para erradicar a violên-

cia contra a criança e o adolescente;

12.2.  garantir atendimento especializado a crianças e adolescentes em situação de vio-

lência sexual consumada;

12.3.  fortalecer o sistema de defesa de crianças, adolescentes e adultos em situações 

de risco e de responsabilização dos infratores;

12.4.  fortalecer ações que promovam o protagonismo social, ou seja, oportunizar me-

lhores condições para o cidadão na fase infantojuvenil.

13.  Ampliação do acesso ao mundo do trabalho dos 
segmentos sociais mais vulneráveis da população

Embora o emprego e a renda da população dependam, antes de tudo, do dinamismo 

da economia, parte da população com baixa qualificação e em situação vunerável não 

consegue ser inserida, a curto prazo, nas atividades econômicas convencionais. Assim, de-

vem ser implementadas linhas estruturantes que promovam a geração de emprego e ren-

da para essa parcela da população. São elas:

13.1.  estimular a produção de bens e serviços em pequenas propriedades rurais e ur-

banas;

13.2.  qualificar e apoiar a inserção produtiva dos segmentos sociais vulnerabilizados 

(mulheres chefes de família, desempregados de longa duração, afro e índios des-

cendentes, pessoas com deficiência, entre outros);

13.3.  Intermediar a busca de oportunidades que gerem ocupação e renda.

14.  Acesso aos direitos individuais, sociais e 
aos bens e serviços públicos essenciais

As mudanças estruturais que preparam e constroem o futuro de Mato Grosso deman-

dam tempo para maturação e podem não envolver nem proteger todos os cidadãos e seg-

mentos diferenciados da sociedade, especialmente os mais vulneráveis, com dificuldades 

de inserção em atividades produtivas e em usufruir oportunidades sociais. O empodera-

mento social requer prioritariamente o alcance ao exercício dos direitos civis, políticos e so-

ciais daqueles que ainda estão à margem da sociedade. Assim devem ser implementadas 

as seguintes linhas estruturantes:
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 14.1.  articular os serviços socioassistenciais e de transferência de renda para comba-

ter todas as formas de vulnerabilidade social: fome, pobreza e outras formas de 

privação de direitos;

14.2.  promover a segurança alimentar e nutricional da população em situação de vul-

nerabilidade social;

14.3.  intensificar as oportunidades educacionais às populações vulneráveis;

14.4.  ampliar a oferta de serviços de saneamento ambiental;

14.5.  ampliar a oferta de serviços de habitação de interesse social;

14.6.  ampliar o acesso à justiça;

14.7.  ampliar e estruturar adequadamente os centros sociais que promovam oficinas 

socioculturais, educativas e de inclusão produtiva para pessoas em situação de 

vulnerabilidade e risco social;

14.8.  ampliar os centros de referência para atendimento a segmentos em situação de 

violação de direitos, tais como: violência física, abuso e/ou exploração sexual, 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa 

ou por medida de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua ou mendicância, 

abandono, vivência no trabalho infantil, discriminação em decorrência de orien-

tação sexual e de etnia e outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminação/submissão.

14.9.  Ampliar e melhorar os serviços psiquiátricos às pessoas com transtorno mental; 

15.  Erradicação das formas de 
trabalho escravo e infantil

Apesar de o Estado apresentar expressivo crescimento econômico, ainda necessita 

evoluir em termos de desenvolvimento social, pois há registros de pessoas em situações 

arcaicas e inaceitáveis de trabalho, tais como: exploração do trabalho infantil e trabalho 

escravo. Assim, devem ser implementadas ações que promovam a erradicação destas prá-

ticas de exploração e degradação humana. São elas:

  15.1.  realizar campanhas educativas de combate ao trabalho escravo;

 15.2.  incluir nos currículos escolares dos cursos técnicos profissionalizantes e de for-

mação de docentes, conteúdo e práticas educativas que contribuam para a er-

radicação do trabalho escravo;

 15.3.  promover, prioritariamente, a regularização fundiária nas áreas com maior inci-

dência de trabalho escravo ou tensão social;

 15.4.  ampliar e fortalecer as atividades de fiscalização;

 15.5.  fortalecer as redes governamental e não governamental de apoio a vítimas de 

trabalho escravo;
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 15.6.  abordar a temática do trabalho infantil nas escolas;

 15.7.  investir na criação de uma rede de educação integral inclusiva que implemente 

atividades extraclasse nas escolas;

 15.8.  criar ou renovar espaços para atividades culturais, esportivas e de lazer para 

crianças e adolescentes;

 15.9.  ampliar a renda familiar para inibir o trabalho infantil;

15.10.  difundir as consequências perniciosas do trabalho infantil;

15.11.  fortalecer e integrar a rede de defesa e proteção da criança e do adolescente 

com ações efetivas na erradicação do trabalho infantil.

16.  Garantia de acessibilidade, educação 
inclusiva e inserção no mercado de 
trabalho das pessoas com deficiência

O respeito à diversidade é condição básica para que exista uma sociedade democráti-

ca e igualitária. Assim, o maior desafio das políticas públicas voltadas para as pessoas com 

deficiência consiste na ampliação e na consolidação dos direitos desse segmento que, em 

parceria com a sociedade, deve garantir a inclusão das pessoas com deficiência nos vários 

campos da sociedade. As linhas estruturantes voltadas para alcançar essa estratégia ope-

racionalizam-se da seguinte forma:

 16.1.  promover ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados à 

pessoas com deficiência;

16.2.  incentivar e articular parcerias com setores da sociedade para realizar campanhas 

educativas e preventivas de acidentes (domésticos, de trânsito, entre outros);

16.3.  difundir a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de sinais e libras tátil 

para inclusão das pessoas com deficiência em todo o sistema de ensino;

16.4.  garantir a oferta de recursos didáticos e pedagógicos destinados às necessidades 

educativas especiais;

16.5.  aumentar o protagonismo para maior inserção das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho;

16.6.  assegurar o cumprimento da legislação que garante a acessibilidade pela ade-

quação de vias, passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços 

de lazer, transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e outros 

itens de uso individual e coletivo;

16.7.  proporcionar, por meio de ações específicas, o ingresso e a permanência de pes-

soas com deficiência em áreas esportiva, cultural e de lazer;
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16.8.  ampliar a utilização de recursos de comunicação inclusiva nos veículos de comu-

nicação em massa: legenda em formato criativo, audiodescrição e Língua Brasi-

leira de Sinais (Libras);

16.9.  garantir às pessoas com deficiência a efetiva proteção legal contra discriminação, 

abuso e outras formas de violação de direitos;

16.10.  estabelecer estratégias de integralidade entre os conselhos de defesa das pes-

soas com deficiência e os demais conselhos de controle social, nas três esferas 

de governo.

17.  Fortalecimento da defesa do consumidor no Estado

É garantia fundamental do cidadão a proteção do Estado ao seu direito de consumo. 

Assim, cada vez mais devem ser ampliados e fortalecidos os aparatos de proteção ao con-

sumidor para maior transparência e equilíbrio nas relações de consumo. As linhas estrutu-

rantes voltadas para o alcance dessa estratégia são as seguintes:

17.1.  ampliar a articulação entre os órgãos públicos que trabalham com a defesa do 

consumidor no Estado (Delegacia do Consumidor, Defensoria Pública, Ministério 

Público, Poder Judiciário, Vigilância Sanitária, dentre outros, etc.); 

17.2.  incluir a disciplina direito do consumidor nos ensinos fundamental e médio das 

escolas públicas e privadas;

17.3.  ampliar ações educativas para o consumo consciente no Estado;

17.4.  possibilitar ao Procon estadual condições estruturais para a efetiva coordenação 

do sistema estadual de defesa do consumidor;

17.5.  ampliar a atuação do Procon em todos os municípios do estado de Mato Grosso;

17.6.  fortalecer o combate à fraude e o controle de qualidade dos produtos e serviços.

18.  Garantia da implementação do sistema 
de proteção social à pessoa idosa

É necessário estruturar o sistema de proteção e cuidado ao idoso, sobretudo com o 

envelhecimento da população mato-grossense. Por outro lado, os idosos enfrentam com 

frequência violências e violações que comprometem o usufruto dos seus direitos básicos. 

Diante disso, é preciso fortalecer o sistema de proteção social que garanta um envelheci-

mento digno às pessoas, ou seja, para que possam viver com independência e qualidade 

de vida. As linhas estruturantes a serem implementadas são:
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18.1.  promover ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados à 

velhice;

18.2.  garantir às pessoas idosas a efetiva proteção legal contra discriminação, abuso e 

outras formas de violação de direitos;

18.3.  expandir e fortalecer a rede de atenção à pessoa idosa para garantir cidadania 

a esse segmento;

18.4.  promover convívio familiar e comunitário dos idosos com oferta de serviços de 

lazer, cultura, atividade física, etc. que incentivem a inserção social;

18.5. ampliar a inclusão digital da população idosa;

18.6.  ampliar a pesquisa científica sobre as condições de vida da população idosa para 

aprimorar as políticas voltadas a esse segmento;

18.7.  integrar ações entre os Conselhos de Defesa da Pessoa Idosa com as três esferas 

de governo, e também, com outros conselhos de controle social.

19.  Respeito e promoção da igualdade racial

A discriminação e o racismo ainda são manifestações que atingem homens e mulhe-

res negros. E essas expressões têm, historicamente, influenciado a perpetuação da desi-

gualdade racial propagada em praticamente todos os campos da vida social da população 

negra. Dessa forma, é de fundamental importância a execução de ações que assegurem 

à população negra condições de igualdade de direitos, bem como sua plena participação 

nas atividades políticas, econômicas e culturais do Estado. As linhas estruturantes são:

19.1.  fortalecer a implementação das políticas públicas destinadas aos grupos discrimi-

nados, com atenção às mulheres e à juventude negras, garantindo-lhes acesso e 

permanência nas mais diversas áreas (cultura, saúde, assistência social, educação, 

trabalho, entre outras);

19.2.  ampliar a pesquisa científica sobre as condições de vida da população negra para 

aprimoramento das políticas de igualdade racial;

19.3.  conceder assistência às comunidades negras (urbana e rural) no que tange a di-

reitos territoriais;

19.4.  estabelecimento de uma central permanente para registrar encaminhamentos 

de casos de: violência racial, discriminação, intolerância, entre outras formas de 

violação de direitos;

19.5.  estabelecer ações para valorizar o patrimônio cultural das populações negras;

19.6.  promover intercâmbios culturais entre artistas e populações negras urbanas e 

rurais, para resgatar valores; 

19.7.  expandir as ofertas de ensino básico nos territórios quilombolas.
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20.  Ampliação da igualdade de gêneros

A efetivação de uma sociedade mais justa requer a redução da desigualdade de gêne-

ros. Algumas conquistas já foram alcançadas no que se refere à ampliação dos direitos das 

mulheres. Mas, ainda subsiste a hierarquização por sexo nos mais diferentes campos da 

vida social: mercado de trabalho, organizações sociais e família. As mulheres ainda sofrem 

com discriminação e desvalorização. Assim, o processo de consolidação dos direitos das 

mulheres deve continuar evoluindo para garantir a elas o exercício da cidadania plena. As 

linhas estruturantes voltadas para o alcance dessa estratégia são:

 20.1.  ampliar as unidades de atendimento e defesa dos direitos das mulheres;

20.2.  intensificar campanhas, seminários, oficinas e discussões sobre a não violência 

contra a mulher;

20.3.  ampliar as ações de prevenção e conscientização da saúde da mulher;

20.4.  realizar ações interinstitucionais para promover a educação não sexista;

20.5.  levar às aldeias indígenas informações sobre violência de gênero;

20.6.  desenvolver ações educativas para a desconstrução dos estereótipos sobre pro-

fissionais do sexo;

20.7.  desenvolver ações para combater a violência e a discriminação às mulheres ho-

moafetivas;

20.8.  promover iniciativas de inclusão produtiva para a autonomia econômica e igua-

litária das mulheres.

21.  Implementação da rede de proteção social e de 
garantias dos direitos humanos das pessoas 
homossexuais, segmento Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais (LGBT)

O direito à livre orientação sexual ainda enfrenta barreiras no meio social. Cidadãos 

homossexuais, ao longo da história, vêm sofrendo inúmeras formas de violação dos seus 

direitos: discriminação, preconceito, violência homofóbica e dificuldades de acesso a servi-

ços públicos. Assim, é primordial a efetivação da rede de proteção social em Mato Grosso 

que combata a homofobia e promova o reconhecimento dos direitos, valores e práticas 

sociais e culturais do segmento LGBT. As linhas estruturantes são:

  21.1.  implantar ações integradas e intersecretariais, do Plano Nacional de Promoção 

da Cidadania e Direitos Humanos do segmento LGBT, para combater a violência 

e a discriminação a homossexuais;



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

79

 21.2.  implantar o Conselho Estadual do segmento LGBT e fóruns de articulação, deli-

beração, avaliação e monitoramento das questões pró-LGBT;

 21.3.  reconhecer a cidadania e os direitos humanos do segmento LGBT a partir da 

equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofó-

bicas, respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais;

 21.4.  prestar atendimento especializado nas áreas jurídica e de assistência social e 

psicológica à população LGBT quando vítimas de violência e discriminação ho-

mofóbica;

 21.5.  ampliar a criação de centros de referência de direitos humanos do segmento 

LGBT;

 21.6.  disseminar informações sobre os direitos humanos do segmento LGBT, a não 

discriminação lesbofóbica, homofóbica e transfóbica através de ações educati-

vas, capacitações, seminários e simpósios;

  21.7.  incentivo à denúncia de violação dos direitos humanos do segmento LGBT;

 21.8.  estabelecer ações de prevenção à violência e combate à impunidade de crimes 

e violência contra gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais;

 21.9.  elaborar uma agenda comum do movimento de homossexuais para realizar se-

minários, reuniões e oficinas de trabalho sobre a temática da diversidade sexual 

e orientação sexual;

21.10.  construir e consolidar a transversalidade de gênero nas políticas governamen-

tais.

Eixo 5 –  Competitividade econômica 
e diversificação produtiva

O eixo estratégico “competitividade e diversificação produtiva” é parte importante da 

estratégia de desenvolvimento e foi elaborado com as seguintes linhas estruturantes:

1.  Ampliação e melhoria da infraestrutura 
econômica e da logística

O estado de Mato Grosso, devido a sua extensão territorial, à distância dos centros con-

sumidores e dos polos de comercialização internacional, padece de grandes estrangulamen-

tos nos sistemas de transporte e logística. Estes fatores reduzem as vantagens competitivas 

da economia mato-grossense. Para aumentar a competitividade e a performance econô-

mica do Estado, é necessário ampliar e melhorar a infraestrutura econômica e, particular-

mente, a logística de transportes. Para isso, torna-se fundamental focar as seguintes ações:



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

80

 1.1.  ampliar a rede de transporte rodoviário no Estado;

1.2.  expandir a rede de transporte ferroviário e integrá-la aos outros meios de trans-

porte;

1.3.  construir vias com acesso aos mercados consumidores na América Latina e à saída 

para o Pacífico;

1.4.  promover a implantação do sistema de transporte hidroviário em rios das bacias: 

Araguaia-Tocantins, Prata e Amazônica, e integrá-lo aos demais meios de trans-

porte;

1.5.  ampliar os aeroportos no Estado;

1.6.  estruturar os sistemas modais de transporte;

1.7.  propiciar acesso a linhas de crédito ou de microcrédito para estimular a criação de 

negócios;

1.8.  estimular a criação de centros de comercialização e distribuição;

1.9.  criar um sistema estadual regulador de estoques.

2.  Fortalecimento da agricultura familiar

A principal atividade econômica do Estado é a agropecuária e está centrada na produ-

ção de grãos e na pecuária de corte. Isto faz com que a economia estadual fique vulnerável 

perante dois fatores: as instabilidades no mercado, com flutuações de preços dos produtos 

voltados para exportação e a necessidade de suprir a demanda interna por alimentos. No 

intuito de minimizar esses impactos e, ao mesmo tempo, suprir o comércio estadual de ali-

mentos é preciso fortalecer as atividades da agricultura familiar que demonstra potencial 

para abastecer o mercado com produtos alimentícios e atender a demanda mato-grossen-

se. Foram estabelecidas as seguintes linhas estruturantes:

2.1.  reestruturar as atividades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural;

2.2.  estimular a produção de alimentos para manter a segurança alimentar;

2.3.  articular parcerias entre os órgãos que atuam no meio rural, a fim de alcançar de-

senvolvimento sustentável;

2.4.  criar formas de integrar os agricultores familiares com as dinâmicas das atividades 

produtivas;

2.5.  ampliar os serviços de pesquisa, assistência técnica e extensão rural ;

2.6.  estimular a produção e a comercialização de bens agroindustrializados; 

2.7.  ampliar a infraestrutura de serviços básicos (água, saúde, esgoto, habitação, estra-

das), para a população rural;

2.8.  efetivar regularização fundiária e ambiental nas propriedades rurais;

2.9.  apoiar a organização rural e fortalecer as entidades associativas de agricultores 

familiares;
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2.10.  gerar e validar tecnologias para atender atividades da agricultura familiar.

3.  Diversificação da estrutura produtiva da economia

A base produtiva de Mato Grosso está pouco diversificada e se caracteriza pelo baixo 

valor agregado da produção local e limitado encadeamento das cadeias produtivas. No en-

tanto, há disponibilidade de recursos naturais e culturais que permitem modificações nesta 

base. A estratégia proposta para ampliar a estrutura produtiva do Estado deve intensificar 

o aproveitamento das potencialidades, e assim estabelecer ações estruturantes voltadas 

para sua diversificação. O adensamento das cadeias existentes no Estado contribuirá para 

diversificar a produção e agregar valores aos produtos. Para isto propõe-se as seguintes 

linhas estruturantes:

 3.1.  expandir as atividades turísticas nas diferentes modalidades (ecológica, rural, es-

portiva, de negócios e eventos);

3.2.  estimular a industrialização de matérias-primas vegetal e mineral;

3.3.  promover o aproveitamento dos recursos naturais para gerar serviços ambientais 

no mercado;

3.4.  ampliar as atividades do setor de serviços (médico-hospitalar, educacionais, infor-

mática, logística, etc.);

3.5.  ampliar as atividades industriais no Estado;

3.6.  fomentar os arranjos produtivos locais (artesanato, produtos minerais, extrativis-

mo vegetal, piscicultura, entre outros).

4.  Regularização fundiária

O sistema de titulação de terras no Estado é deficiente, intensifica os conflitos sociais 

no campo e dificulta a competitividade da economia, principalmente no meio rural, pela 

impossibilidade de obtenção de crédito pelos produtores. Deve-se também ressaltar que 

a estrutura fundiária do Estado é bastante concentrada e isto reduz as oportunidades de 

produção na agricultura familiar. Desta forma, regularizações fundiárias que contemplem 

reestruturação e titulação de propriedades constituem estratégia importante que se des-

dobra nas seguintes ações:

 4.1.  reestruturar o órgão oficial responsável pelas regularizações fundiárias e agrárias 

em Mato Grosso;

4.2.  recensear as propriedades rurais e as terras oriundas de sesmarias;

4.3.  revisar o Código de Terras do Estado;



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

82

 4.4.  elaborar uma política fundiária do estado de Mato Grosso; 

 4.5.  articular parcerias com os órgãos que atuam no meio rural e promover a redistri-

buição de terras para assentamentos, como estímulo ao desenvolvimento rural 

sustentável; 

 4.6.  regularizar propriedades urbanas;

  4.7.  regularizar a questão dominial, ambiental e de desenvolvimento sustentável nos 

projetos de reforma agrária estaduais;

 4.8.  elaborar, em uma base única, os dados cadastrais de títulos definitivos expedidos 

pelo Estado, envolvendo os atores: Intermat, Incra, Sema e Seplan;

 4.9.  criar um banco de dados, interligado com o Incra, que contenha informações so-

bre todos os assentados pela reforma agrária no Brasil;

 4.10.  Executar acompanhamentos técnicos em todos os projetos para processos pro-

dutivos em assentamentos estaduais;

 4.11.  promover a regularização fundiária das propriedades em faixa de fronteira.

5.  Criação de um sistema de avaliação da 
conformidade de processos e produtos

O mercado internacional vem ampliando as exigências de qualidade dos produtos e 

de sustentabilidade dos processos produtivos, sobretudo em países e regiões com reservas 

naturais. Mato Grosso, como participante do mercado internacional de produtos naturais, 

tem que demonstrar esta sustentabilidade na sua produção. Além da introdução de novas 

técnicas produtivas, com tecnologias sustentáveis, deve ainda demonstrar a qualidade de 

seus produtos e que a forma de produção utilizada não degrada os recursos naturais. Para 

isso, deve criar um sistema de certificação que tenha reconhecimento internacional. Foram 

estabelecida, as seguintes linhas estruturantes:

  5.1.  criar um sistema de certificação técnica e sanitária com padrões internacionais;

 5.2.  promover a certificação de qualidade e conformidade dos produtos mato-gros-

senses;

 5.3.  criar sistemas de certificação socioambiental para os processos produtivos;

 5.4.  credenciar instituição para certificação de produtos.

Eixo 6 –  Governança e governabilidade

A estratégia “governança e governabilidade” foi elaborada com as seguintes estraté-

gias e linhas estruturantes:
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1. Democratização da gestão pública

O fortalecimento da governabilidade e da governança passa, necessariamente, pelos 

processos que asseguram uma efetiva democratização da gestão. O Estado deve possibili-

tar a participação dos atores sociais que estejam envolvidos nos processos de formulação 

e avaliação de políticas públicas, nos diferentes níveis organizacionais e territoriais, ao criar 

e valorizar canais e arranjos institucionais que assegurem essa participação.

 1.1.  fortalecer mecanismos de transparência da ação governamental;

1.2.  criar e fortalecer formas institucionalizadas de participação cidadã para definição 

e controle das políticas públicas;

1.3.  fortalecer e incentivar a participação social na formulação e avaliação das políti-

cas públicas; 

1.4.  desburocratizar os serviços públicos para facilitar o acessos dos cidadãos;

1.5.  fortalecer e integrar os sistemas de ouvidorias do Estado.

2.  Profissionalização da gestão pública

A prestação de serviços públicos adequados aos cidadãos tem os servidores públicos 

como elementos centrais. Dessa forma a profissionalização dos servidores públicos consti-

tui uma estratégia decisiva para alcançar os objetivos de desenvolvimento do Estado. São 

as seguintes as linhas estruturantes:

 2.1.  elevar a capacidade dos gestores públicos na formulação, implementação e ava-

liação de políticas públicas;

2.2.  promover o desenvolvimento de competências governamentais vinculadas à arti-

culação de redes de políticas públicas;

2.3.  instituir políticas de capacitação continuada para servidores e gestores públicos;

2.4.  fortalecer a capacidade gerencial dos gestores públicos estaduais;

2.5.  promover motivação, capacitação, responsabilização e avaliação de desempenho 

e criar ambiente meritocrático;

2.6.  tornar o servidor público uma referência ética para a sociedade.

3.  Fortalecimento das articulações 
intergovernamentais com setores da sociedade

A participação da sociedade na gestão pública, como forma de democracia direta, é 

uma tendência contemporânea. É preciso, portanto, articular espaços para que a socieda-
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de influencie nas decisões e contribua para a maior efetividade das ações governamentais. 

Para tanto, foram propostas as seguintes linhas estruturantes:

3.1.  ampliar a articulação e a cooperação intergovernamental e inter-organizacionais;

3.2.  promover as Parcerias Público-privadas (PPPs).

4.  Elevação da capacidade de formulação e 
implementação das políticas públicas

A baixa capacidade técnico-gerencial das políticas públicas é um dos principais entra-

ves para melhorar o desempenho da administração pública no Estado. Uma condição para 

solucionar esta dificuldade é preparar equipes técnicas especializadas e capazes de analisar 

temas de elevada complexidade e propor ações que enfrentem, diretamente, os problemas 

sociais, econômicos, ambientais e de gestão. Para desempenhar as atividades propostas 

é fundamental a utilização de sistemas de informação que permitam tomar decisões ade-

quadas e em tempo hábil para corrigir possíveis distorções na sua execução. As equipes 

devem, por fim, avaliar os resultados proporcionados à sociedade, decorrentes das ações 

implementadas. Foram propostas as seguintes linhas estruturantes:

      4.1.  capacitar os órgãos estaduais nos processos de articulação das políticas públicas;

     4.2.  criar instituições e realizar parcerias para desenvolver estudos e pesquisas eco-

nômicas e sociais;

     4.3.  promover a gestão integrada das políticas públicas;

    4.4.  desenvolver e aperfeiçoar estruturas colegiadas para gerenciar as políticas pú-

blicas;

     4.5.  desenvolver políticas públicas que venham ao encontro das necessidades da so-

ciedade;

     4.6.  criar espaços públicos para discutir metodologias de avaliação das políticas pú-

blicas;

     4.7.  fortalecer e incentivar a participação da sociedade na formulação e avaliação das 

políticas públicas;

    4.8.  aperfeiçoar a capacidade de avaliar o desempenho das ações governamentais;

 4.9.  fortalecer sistemas de informação gerencial; 

4.10.  aperfeiçoar índices para avaliar a qualidade da prestação de contas;

 4.11.  fortalecer as controladorias governamentais;

 4.12.  potencializar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
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5.  Elevação da capacidade de financiamento 
das políticas públicas

Os principais problemas enfrentados pela administração pública, no que se refere ao 

financiamento das políticas públicas, são as restrições fiscais. O aumento da carga tributá-

ria, a elevação das taxas de juros e a ampliação do endividamento público são consequên-

cia de decisões políticas econômicas que estão sendo adotadas para controlar a inflação. 

Isto reduz a capacidade de investimento do setor público e inibe o crescimento econômico, 

porque exige um aumento do superávit primário para fazer face à elevação dos custos da 

dívida pública, em função de esta estar atrelada à taxa Selic5.

5.1.  ampliar a capacidade para captar recursos externos e gerenciar projetos;

5.2.  estimular a criação de Parcerias Público-privadas (PPPs);

5.3.  desestatizar os serviços públicos delegáveis;

5.4.  orientar a política de incentivos fiscais e financeiros, porém considerando seus im-

pactos para as futuras gerações;

5.5.  criar ambientes de inovação em gestão;

5.6.  limitar a expansão dos gastos correntes em relação ao crescimento do PIB;

5.7.  ampliar os percentuais de investimentos em infraestrutura em relação ao cresci-

mento do PIB;

5.8.  garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário estadual.

6.  Implantação da política de ordenamento 
territorial do Estado

A área do estado de Mato Grosso contém três biomas: Pantanal (7%), Cerrado (40%) 

e Amazônia (53%), os quais segundo dados da Sema, para o ano de 2009, apresentaram 

uma área desmatada de 24,09%, 47,14% e 35,18%, respectivamente. Estes percentuais 

refletem uma ocupação desordenada do território mato-grossense que não considera as 

características dos meios físico e biótico, bem como suas potencialidades e fragilidades na-

turais. A definição de políticas públicas, com base no diagnóstico socioeconômico-ecoló-

gico do Estado, permitirá a continuidade do desenvolvimento estadual, porém já com ba-

ses sustentáveis. O ordenamento territorial deve conter as seguintes linhas estruturantes:

5  Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira apurada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) 
mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títu-
los públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de 
operações compromissadas (BACEN, 2011).
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 6.1.  melhorar as condições técnico-científicas do órgão central do Estado para que 

seja efetuado o monitoramento dos instrumentos de ordenamento territorial;

6.2.  elaborar e implementar instrumentos de fomento para incentivar o uso sustentá-

vel dos recursos naturais;

6.3.  definir critérios técnicos para o desenvolvimento de atividades públicas e privadas 

nos diferentes biomas do território estadual;

6.4.  estabelecer normas e padrões para o uso sustentável dos recursos naturais;

6.5.  realizar estudos e pesquisas para atualizar a base cartográfica, as informações ter-

ritoriais, ambientais e socioeconômicas.

7.  Modernização da gestão das organizações públicas

As organizações públicas, nos seus diferentes níveis: estadual, federal e municipal, vêm 

transformando o Estado com a implementação de novos modelos de gestão alinhados ao 

momento atual e impõem expressivas mudanças no modelo de planejamento e gerencia-

mento. A base desse modelo é a incorporação dos princípios da administração gerencial, 

voltado para resultados vinculados a uma visão estratégica com diretrizes, objetivos, metas 

e prazos. Esse modelo de gestão deve incorporar, também, a implementação e o aperfei-

çoamento da gestão de processos.

 7.1.  reestruturar o sistema de planejamento estadual; 

7.2.  gerenciar as ações de forma sistemática e periódica; 

7.3.  implementar a gestão estratégica do Estado em todos os níveis organizacionais;

7.4.  consolidar a gestão e a padronização dos processos; 

7.5.  revisar a estrutura organizacional do Estado;

7.6.  priorizar o desenvolvimento gerencial e de liderança na capacitação  

dos servidores.

Eixo 7 –  Valorização da cultura e da 
diversidade etnocultural 
e participação social

O eixo estratégico valorização da diversidade etnocultural e participação social” foi 

elaborado com as seguintes estratégias e linhas estruturantes:



Pl
an

o 
de

 L
on

go
 P

ra
zo

 d
e 

M
at

o 
G

ro
ss

o

87

1.  Promoção da cultura 

O estado de Mato Grosso é um mosaico complexo de culturas e tradições que repre-

sentam um valioso acervo de riquezas socioculturais. São características que devem ser 

preservadas para manter a identidade cultural e valorizar as tradições nas comunidades. A 

promoção da cultura está proposta nas seguintes linhas estruturantes:

1.1.  estimular as manifestações culturais regionais;

1.2.  implantar bibliotecas públicas, museus, centros de arte e cultura nas regiões;

1.3.  mapear, preservar e revitalizar o patrimônio cultural do Estado;

1.4.  fortalecer a gestão dos bens tombados e registrados;

1.5.  promover intercâmbios culturais regionais, nacionais e internacionais para  

preservação e circulação das manifestações artísticas.

2.  Reconhecimento dos valores culturais 
de povos indígenas, grupos sociais, 
povos e comunidades tradicionais

Os povos tradicionais de Mato Grosso têm formas próprias de organização, porém sua 

participação nas instâncias públicas ainda encontra dificuldades para que possam exercer 

seu protagonismo social e político, e também para desenvolver ações necessárias às suas 

atividades econômicas e socioculturais. Além disso, têm poucas oportunidades e espaços 

para manifestação, reprodução e representação dos valores culturais. Faz-se necessário, 

portanto, implementar ações que fortaleçam essas manifestações culturais e organizações 

sociais, por meio das seguintes linhas estruturantes:

2.1.  garantir espaços específicos de interlocução intersetorial para os povos indígenas, 

grupos sociais, povos e comunidades tradicionais com as esferas governamentais;

2.2.  promover a integração dos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades 

tradicionais com outros povos da América do Sul;

2.3.  assegurar e fomentar a continuidade do processo de mapeamento social em Mato 

Grosso, com parcerias entre instituições de pesquisas, redes e grupos sociais;

2.4.  recuperar e proteger espaços físicos relevantes para reprodução no campo simbó-

lico dos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais;

2.5.  promover e instaurar participação efetiva de povos indígenas, grupos sociais, po-

vos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social e processo deci-

sório que os envolvam.
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3.  Proteção dos direitos sociais, culturais e 
territoriais dos povos indígenas, grupos 
sociais, povos e comunidades tradicionais

O fortalecimento e a proteção dos direitos sociais, culturais e territoriais dos povos 

indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais requerem ações que mante-

nham a integralidade de seus territórios, mas também que contemplem, de modo especí-

fico, o respeito e a manutenção a seus modos de sentir, pensar, viver e agir. A manutenção 

de ações específicas, nesta área, fomentará diálogos deles com esferas de governo e con-

tribuirá, de forma efetiva, para que suas atividades e riquezas socioculturais sejam preser-

vadas, valorizadas e difundidas para a sociedade. As linhas estruturantes são:

   3.1.  implantar projetos sociais, ambientais e culturais para atender, especificamente, 

aos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais;

 3.2.  promover a identificação, a demarcação e o reconhecimento dos territórios dos 

povos indígenas, grupos sociais e povos e comunidades tradicionais;

 3.3.  valorizar e reconhecer as características culturais dos povos indígenas, grupos 

sociais, povos e comunidades tradicionais;

 3.4.  promover as manifestações culturais dos povos indígenas, grupos sociais e povos 

e comunidades tradicionais; 

 3.5.  implantar serviços específicos de saúde para cada grupo étnico;

 3.6.  incentivar a formação e a regulamentação dos conhecimentos populares dos 

povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais, relacionados 

à saúde;

  3.7.  garantir a segurança alimentar dos povos indígenas, grupos sociais, povos e co-

munidades tradicionais de acordo com suas especificidades;

 3.8.  garantir o amparo legal a todos os povos indígenas;

 3.9.  implantar a cogestão entre governo e representantes dos povos indígenas, gru-

pos sociais, povos e comunidades tradicionais, nos fundos públicos orçamentá-

rios de aplicação socioambiental;

3.10.  garantir e valorizar o processo educativo não escolarizado dos povos indígenas, 

grupos sociais, povos e comunidades tradicionais;

 3.11.  garantir currículos escolares que contemplem a diversidade cultural dos povos 

indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais.
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4.  Apoio às atividades econômicas dos povos 
indígenas, grupos sociais, povos e comunidades 
tradicionais, especialmente aquelas com 
sustentabilidade ambiental e cultural

As atividades econômicas dos povos tradicionais exigem um tratamento diferenciado 

para que possam ser inseridas no mercado e sobreviver com as modernas e avançadas for-

mas de produção e comercialização. Os povos tradicionais podem ocupar espaço impor-

tante na economia, mas demandam, para tanto, a implementação de políticas especificas 

para suas atividades. Da mesma forma, as necessidades sociais dessas comunidades são 

bem diferenciadas das predominantes no Estado. As seguintes linhas estruturantes são:

 4.1.  fornecer assistência técnica específica que promova novas práticas agroecológicas 

e sustentáveis;

4.2.  estabelecer espaços para distribuir e comercializar produtos ecológicos e susten-

táveis culturalmente;

4.3.  incentivar e desburocratizar mecanismos de certificação dos produtos desses seg-

mentos sociais;

4.4.  promover uma educação ambiental que considere as relações de produção e 

consumo, e também discuta fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, eco-

lógicos e que incentive a corresponsabilidade de todos os segmentos sociais en-

volvidos.

Eixo 8 –  Descentralização regional e 
desenvolvimento urbano 

O eixo estratégico “descentralização regional e desenvolvimento urbano” foi elabora-

do com as seguintes estratégias e linhas estruturantes

1.  Ampliação e estruturação das ações 
de desenvolvimento regional

O estado de Mato Grosso, em face de sua dimensão territorial, tem que investir, de 

forma articulada e estrategicamente, na promoção do desenvolvimento regional por meio 

de diversas políticas públicas, em especial, com uma política de desenvolvimento urbano. 

Para que isso ocorra, é importante que sejam implementadas ações voltadas para atender 
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as questões regionais e urbanas de Mato Grosso. As ações devem visar descentralização e 

desconcentração econômica no Estado, e consequemente, proporcionar maior dinâmica e 

sustentabilidade na distribuição dos benefícios do desenvolvimento mato-grossense. Esta 

estratégia desdobra-se nas seguintes linhas estruturantes:

 1.1.  estimular planejamento e liberação de incentivos fiscais e financeiros para ativida-

des econômicas específicas de cada uma dessas regiões;

1.2.  implementar atividades de desenvolvimento regional sustentável;

1.3.  criar e fortalecer arranjos institucionais regionais para a gestão territorial; 

1.4.  desenvolver infraestrutura urbana em cidades líderes;

1.5.  capacitar agentes para atuar na promoção do desenvolvimento regional;

1.6.  realizar estudos e pesquisas voltadas para o desenvolvimento regional.

2.  Criação de uma estrutura para 
planejamento e gestão compartilhada 
dos municípios metropolitanos

O reconhecimento da influência que Cuiabá exerce sobre os municípios do seu entor-

no e, consequentemente, recebe dos mesmos, contribuiu para que fosse criada a região 

metropolitana. Em função disso, faz-se necessário elaborar políticas públicas com propos-

tas de alcance regional e que propiciem benefícios a todos os cidadãos. Mas para que o 

planejamento e a gestão da região metropolitana se consolidem é indispensável a criação 

de uma estrutura adequada e que viabilize o desempenho de ações integradas entre o Es-

tado e esses municípios, através das seguintes linhas estruturantes:

 2.1.  criar um órgão para desempenhar a gestão compartilhada;

2.2.  implementar o sistema metropolitano de informações urbanas;

2.3.  criar o fundo de gestão metropolitana e o conselho metropolitano;

2.4.  implementar o plano diretor metropolitano.

3.  Apoio aos municípios na promoção da gestão 
integrada e democrática da política urbana

A gestão da política urbana precisa de uma estrutura institucional adequada, dota-

da de todos os recursos necessários e que seja gerenciada por técnicos capacitados, mas 

também não pode prescindir da parceria com a sociedade para concretizar as políticas de 

desenvolvimento urbano que pretende implantar, de modo que os cidadãos usufruam me-

lhores condições de vida. São propostas as seguintes linhas estruturantes:
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 3.1.  promover arranjos institucionais nos municípios, em consonância com as estrutu-

ras estadual e federal;

3.2.  oportunizar discussões e participações sociais;

3.3.  assessorar a constituição e a capacitação de equipe técnica;

3.4.  estabelecer parcerias entre órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais.

4.  Apoio aos municípios na prestação de serviços 
públicos e oferta de equipamentos urbanos 

A complexidade dos problemas urbanos e ambientais, acumulados ao longo dos anos 

pelos municípios, requer apoio para a gestão urbana das esferas governamentais, no sen-

tido de realizar os serviços públicos e atender as necessidades essenciais da população. Por 

conseguinte, é necessário que as administrações públicas estadual e/ou federal desenvol-

vam as iniciativas dessas ações e viabilizem o atendimento das necessidades relacionadas 

abaixo:

 4.1.  coordenar a execução das obras públicas;

4.2.  oferecer assessoria nas prestações de serviços públicos;

4.3.  criar espaços públicos para entretenimento, esporte e lazer.

5.  Ampliação e qualificação das ofertas de 
serviços e equipamentos de habitação, 
saneamento ambiental, mobilidade urbana, 
serviços e equipamentos urbanos

A prestação de serviços de habitação e saneamento ambiental e, também, a amplia-

ção e melhoria da mobilidade urbana, principalmente para atendimentos às pessoas com 

menor poder aquisitivo, são as demandas prioritárias identificadas pela população. Por 

consequinte, faz-se indispensável ampliar e qualificar a oferta desses serviços e equipa-

mentos para o atendimento das demandas. Para isto foram propostas as ações abaixo:

 5.1.  ampliar a capacidade de investimento para o desenvolvimento urbano do Estado;

5.2.  apoiar e promover a ampliação da rede de coleta, tratamento e destinação final 

do esgoto sanitário;

5.3.  apoiar e promover a ampliação do sistema de abastecimento de água e do seu 

reúso;

5.4.  apoiar e promover a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais;
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5.5.  aumentar a oferta de habitações de interesse social;

5.6.  melhorar a mobilidade urbana.

6.  Preservação do patrimônio arquitetônico, 
paisagístico, histórico e cultural das cidades

O crescimento urbano não pode ser conivente com a deterioração dos patrimônios 

arquitetônico, paisagístico e/ou histórico, sob pena de perder os vínculos com as próprias 

origens, pois isto determinaria a obsolescência cultural das cidades. Por esse motivo deve 

ser constante a preocupação com a identificação e a manutenção desses espaços, através 

das ações propostas:

 6.1.  requalificar/revitalizar os espaços públicos urbanos degradados;

6.2.  inventariar e revitalizar o patrimônio urbano.

7.  Ampliação das fontes de recursos 
financeiros destinados a saneamento

O setor de saneamento no Estado tem buscado força e flexibilidade para enfrentar as 

dificuldades e persistentes desigualdades, no que se refere ao atendimento e qualidade 

dos serviços. Alguns avanços foram alcançados durante a última década, inclusive melho-

rias na distribuição e no acesso à água de boa qualidade. Apesar dos avanços alcançados, 

muitas mudanças terão que ser implementadas para que seja possível reduzir as desigual-

dades e alcançar as metas propostas. É preciso, também, modernizar e expandir os siste-

mas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo dos re-

síduos sólidos e de águas pluviais urbanas. Essas ações são fundamentais para promover 

melhorias na qualidade de vida e resgatar a cidadania dos mato-grossenses. O acesso aos 

serviços de saneamento básico é necessário para reduzir os índices de doenças como: ma-

lária, chagas, esquistossomose, tracoma, febre tifoide, dengue e hepatite. Esta estratégia 

desdobra-se nas seguintes linhas estruturantes:

  7.1.  elaborar projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para mu-

nicípios com população até 20 mil habitantes e com baixo IDH;

7.2.  elaborar projetos de resíduos sólidos urbanos (coleta e disposição final adequada 

de lixo);

7.3.  desenvolver ações para melhoria institucional e operacional dos prestadores de 

serviços de saneamento básico, de modo a aprimorar a produtividade e a qualida-

de dos serviços prestados; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
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7.4.  elaborar projetos de manejo de águas pluviais urbanas;

7.5.  apoiar a elaboração dos planos municipais de saneamento básico.

8.  Apoiar as ampliações de coleta seletiva, de 
reciclagem e de tratamento final dos resíduos sólidos

Os volumes alarmantes de resíduos sólidos preocupam as administrações públicas mu-

nicipais. Enquanto preparam um marco regulatório, algumas prefeituras, isoladamente ou 

com apoio dos governos estadual e/ou federal, buscam mecanismos de solução e optam 

por instalação de aterros sanitários. Esses aterros, mesmo sendo uma forma ambiental-

mente correta de dispor os resíduos, não resolvem totalmente a problemática de um ge-

renciamento adequado. A conscientização da sociedade quanto ao volume crescente de 

resíduos sólidos seus efeitos negativos no meio ambiente e a complexidade na gestão 

desses resíduos, exige um novo posicionamento das três esferas governamentais. Vale 

ressaltar que na gestão de resíduos sólidos, a sustentabilidade se constrói a partir de mo-

delos integrados que possibilitem tanto a redução como a reutilização e a reciclagem de 

materiais para que possam servir de matéria-prima para outros processos produtivos. Essas 

ações diminuem o desperdício e geram empregos e renda. Esta estratégia desdobra-se nas 

seguintes linhas estruturantes:

 8.1.  apoiar e fomentar a gestão integrada dos sistemas de gerenciamento de resíduos 

sólidos;

8.2.  apoiar ações de manejo dos resíduos sólidos urbanos;

8.3.  apoiar a estruturação da cadeia produtiva que reutilize resíduos sólidos;

8.4.  criar linhas de incentivos para a implantação de empreendimentos de coleta se-

letiva, transporte, reciclagem, tratamento ou disposição final de resíduos sólidos;

8.5.  apoiar ações educativas ambientais que promovam o consumo consciente e a re-

ciclagem de resíduos sólidos;

8.6.  apoiar instalação de pontos de coleta seletiva que propiciem a logística reversa.
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Equipe de Apoio 

Administrativo e Logístico

Elena Alves Nogueira

Jumelice Maria da Silva e Silva

Luiz Fernando Hajime Ikeda

Ricardo Sardinha Clemente

Tânia Maria Salem

Equipe Técnica da Multivisão

Enéas Fernandes de Aguiar – Supervisão geral

Sérgio José Cavalcanti Buarque – Coordenação Técnica

Ester Maria Aguiar de Sousa – Consultora Sênior

Dogercy Nunes Santos – Consultor Sênior

Francisco Fausto Matto Grosso Pereira – Consultor

Edvaldo Martiniano de Luna – Consultor Sênior

José Raymundo Aguiar – Consultor Sênior

Gabriel Tenório Kater – Consultor Sênior

Paulo de Tarso da Rocha – Training 

Mônica Mercadante – Designer
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