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As exportações de Mato Grosso para a 
França aumentaram 29,04% em 2016 na 
comparação com 2015, passando de US$ 
152,165 milhões para US$ 196,368 
milhões, entre um ano e outro. Em contra-
partida, as importações retraíram 191,58% 
no mesmo período, baixando de US$ 2,543 
milhões para US$ 872,219 mil, conforme 
dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), com-
pilados pela Federação das Indústrias de 
Mato Grosso (Fiemt). Entre os produtos 
embarcados estão soja e milho em grão e 
derivados, madeira, algodão, carnes, entre 
outros. 

A retração nas importações é resultado 

principalmente do descontrole cambial 
que desvalorizou o real perante o dólar nos 
últimos 2 anos. Apesar da perspectiva 
negativa, os investidores franceses não 
recuaram de Mato Grosso ou do país e 
ainda pretendem ampliar as relações 
comerciais em 2017, conforme o embaixa-
dor Francês no Brasil, Laurent Bili, que em 
visita oficial ao Estado atendeu o jornal A 
Gazeta nesta quinta-feira (26).

“O aumento das exportações refletem 
bem a realidade francesa. A estimativa é 
que a França compra 10 vezes mais produ-
tos que o Brasil importa da França. Quere-
mos estreitar esta relação para que a bilate-
ralidade seja benéfica a ambos os países”, 
avalia o embaixador em entrevista exclusi-
va. Laurent Bili avalia que a economia 
estadual, pautada pelo agrenogócio tem 

crescido muito nos 
últimos anos, e que 
chama atenção a ten-
tativa do Estado em 
contribuir com a redu-
ção das emissões de 
gases do efeito estufa, 
conforme foi assinado 
na COP 21, realizada 
em Paris em dezembro 
de 2015. “Temos 
muito interesse em 
continuar colaboran-
do com o Estado para cumprir as metas de 
redução de CO2 assim como a criação de 
investimentos e projetos que auxiliem os 
setores econômicos e o poder público a 
alcançar a sustentabilidade”.

Em Mato Grosso, acompanhado de 

representantes de 5 
empresas, o embaixa-
dor Francês anunciou 
ampliação de investi-
mentos em áreas como 
energia elétrica, farma-
cêutica, engenharia, 
nutrição animal e ferti-
lizantes. O cônsul 
honorário da França em 
Cuiabá, Pascal Édouard 
Crépin, também avalia 
que é possível ampliar 

a relação do país com Mato Grosso. “Existe 
uma demanda interessante por parte dos 
franceses sobre o turismo ecológico mato-
grossense, principalmente, no Pantanal. 
Essa demanda pode ser melhor explorada 
economicamente”.
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Atividades culturais em pauta
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Entre os compromissos 
da agenda oficial do embai-
xador da França no Brasil, 
Laurent Bili, em visita a 
Mato Grosso, estiveram reu-
niões com o governador 
Pedro Taques (PSDB) e com 
o prefeito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (PMDB). Na 
lista de assuntos tratados 
estavam a inclusão da Capi-
tal no calendário de ativida-
des culturais francesas no 
país, tais como circuitos gas-
tronômicos e eventos que 
resgatem a relação histórica 
entre França e Mato Grosso, 
além dos investimentos em 
diversas áreas, principal-
mente no agronegócio. 

“Queremos trazer o con-
ceito de cidades sustentá-

veis para Cuiabá. Na França 
temos várias experiências 
de excelência sobre este 
assunto, que consiste em 
forma utilização dos recur-
sos naturais com redução 
dos impactos ambientais 
gerando economia para a 
gestão pública e para os 
moradores da cidade”, expli-
ca o embaixador. 

Sobre a colaboração do 
governo francês com a Capi-
tal, o prefeito avaliou de 
forma positiva. “Queremos 
preparar a Cuiabá dos 300 
anos para o futuro, transfor-
mando-a numa cidade 
moderna e mais humana. 
Por isso, acredito que esta 
parceria com a França será 
um avanço, preparando 
nossa Capital para receber 
novos investimentos”.

No encontro com o 
governador Pedro Taques 
(PSDB) também houve con-
versas sobre investimentos. 
“Para nós é uma honra mos-
trar nossas potencialidades, 
falar um pouco sobre ener-
gia, as proteínas animal e 
vegetal, e a possibilidade de 
Mato Grosso se aproximar 
mais da França, no aspecto 
cultural. Temos certeza de 
que podemos também estrei-
tar as relações comerciais”, 
afirmou Taques.

Entre os investidores que 
vieram no comitiva do 
embaixador está o diretor-
geral de um grupo francês, 
Daniel Koshiyama, que esti-
ma a ampliação dos investi-
mentos em Mato Grosso na 
área de nutrição animal. 
(VB/Com Assessoria)
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A Feira Municipal de 
Cuiabá, popularmente 
conhecida como Mercado 
do Porto, receberá investi-
mento de R$ 3,5 milhões 
ainda para este ano. Os 
recursos serão decorren-

tes de uma parceria entre 
o governo de Mato Gros-
so, a prefeitura de Cuiabá 
e o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). O espaço é 
uma das referências para 
compra de frutas, verdu-
ras e legumes na Capital, 
e não recebe nenhuma 

revitalização há 23 anos. 
Além da estrutura defi-
ciente, o local sofre com 
as altas temperaturas da 
Capital, o que prejudica a 
qualidade dos produtos 
comercializados e as 
negociações entre feiran-
tes e consumidores.

O ministro interino do 
Mapa, Eumar Novacki, 
informou que R$ 1,5 
milhão será proveniente 
da pasta, enquanto que 
mais R$ 1,5 milhão será 
aporte do governo Estadu-
al e outros R$ 500 mil 
investidos pela prefeitura 
de Cuiabá. “O projeto está 
passando por uma reade-
quação realizada pela pre-
feitura da Capital e quan-
do ficar pronto deverá ser 
homologado no Mapa. Da 
nossa parte, o dinheiro já 
está garantido”.

O presidente da Asso-
ciação dos Permissioná-
rios da Feira do Porto de 
Cuiabá, José Ismar, pontua 
que entre as principais 
prioridades da revitaliza-
ção está a climatização da 
feira. “O investimento 
para isso gira em torno de 
R$ 600 mil”. Atualmente, 
existem 179 permissioná-
rios trabalhando na Feira 
do Porto, que recebe cerca 
de 15 mil pessoas por dia, 
totalizando um fluxo de 
5,340 milhões de pessoas 
por ano, conforme estima-
tiva da associação.

“Precisamos reorgani-
zar completamente a feira, 
assim como ampliá-la, 
para comportar com 
comodidade os permissio-
nários e os clientes que 
circulam todos os dias no 
local”, avalia Ismar.

Feira receberá R$ 3,5 mi

Reforma permitirá maior conforto aos feirantes e usuários
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As importações 
retraíram 191,58% no 
mesmo período, baixando 
de US$ 2,543 milhões 
para US$ 872,219 mil

Entre os produtos 
embarcados estão 

soja e milho em 
grãos e derivados, 
madeira, algodão, 

carnes, e outros


