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Crescimento de 107% em 43 anos

(*) Ano de instalação do Estado, criado em 1977 com o desmembramento do 
uno  Mato Grosso

Fonte: IBGE

POPULAÇÃO



PIB ESTADUAL
(EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 9 ANOS)

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Isso resultou em um aumento da participação de Mato Grosso do Sul no PIB nacional, principalmente a partir de 2011.



(*) Projeções do Banco Central, Consultoria MB Associados e Tendências
Consultoria Integrada (em porcentagem)

TAXA DE CRESCIMENTO
REAL E PROJEÇÕES DO PIB



• Crescimento de 39,28% em seis anos

PIB PER CAPITA



Safra 2020-2021

19 milhões de toneladas

Safra 2021-2022

20,4 milhões de toneladas

7,4% da safra nacional
5º no ranking brasileiro

PRODUÇÃO DE GRÃOS

Fonte: Sistema FAMASUL



Safra 2021-2022
8,6 milhões de toneladas

Safra 2022-2023
13,3 milhões de toneladas

(Crescimento de 49,4%)

ÁREA DE PLANTIO:
3,8 milhões de hectares

(Aumento de 5,8%) 

‘

SOJA

Fonte: CONAB (08/12/22)



Rebanho bovino

Censo de 1978
9,3 milhões de cabeças

Censo de 2021
18,6 milhões de cabeças

Crescimento de 98,49% desde o 
início da série histórica;
5º no ranking nacional;

3º maior produtor de carne do Brasil.

PECUÁRIA

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Não somente no PIB mas também no valor bruto de produção, que seria semelhante a receita bruta, Mato Grosso do Sul se destaca como uma das maiores taxas de crescimento 58,1%.



1978 
545,1 mil cabeças

2022 
1,520 milhão de cabeças*

(*) Estoque de suínos a campo, incluindo 92.276 matrizes
OBS: Matrizes: 92.276 | Aumento de 178% no rebanho

SUINOCULTURA

Fonte: SEMAGRO

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Isso deve-se em grande parte a um aumento significativo da agricultura uma vez que a pecuária esta em queda desde 2014.



Quantidade de aves
237.668.898
Número de aviários

1.219
Empregos gerados pela avicultura

8.533

5º no ranking 
de exportações de carnes e miudezas de frango, com 

receita de US$ 347 milhões.

AVICULTURA

Fonte: Sistema FAMASUL

Notas do Presenter
Notas de apresentação
As participações mais expressiva são na produção de grãos onde o MS estima produzir cerca de 18 mil toneladas em 2017.



Projeção de aumento de mais 800 mil 
hectares nos próximos 10 anos

FLORESTAS PLANTADAS

2011-2012
456,6 mil hectares

2021-2022
1,1 milhão de hectares

Fonte: SEMAGRO

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A soja seria o principal produto de exportações e de grãos com cerca de 8 milhões de toneladas.



3,1 milhões de hectares

1º no Ranking Nacional

INTEGRAÇÃO 
LAVOURA/PECUÁRIA/FLORESTA

Fonte: SEMAGRO

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O milho em segundo lugar nos grãos com 9,5 milhões de toneladas.



PROCESSAMENTO DE SOJA E MILHO

5º maior exportador de produtos derivados da soja do País 
Produção estimada de 400 milhões de litros de etanol de 
milho.

CARNES E MIUDEZAS BOVINAS

2º estado do país em abates - 3,39 milhões de animais 
abatidos em 54 unidades frigoríficas ativas.

AGROINDÚSTRIA

Fonte: SEMAGRO



Abatidos 1.790.230 suínos entre janeiro e setembro deste 
ano. Boa parte de animais de rebanhos rotativos, 
procedentes de granjas de outros Estados. 

6º maior exportador do país, com 21 mil toneladas

Carnes e miudezas de frango

5º maior exportador do país, com receita de US$ 347 
milhões.

AGROINDÚSTRIA
[Carnes e miudezas suínas]

Fonte: SEMAGRO



Maior exportador de filé de tilápia, com 640 
toneladas

Criação de tilápia responde por 94,17% da 
produção de pescado do país.

AGROINDÚSTRIA
[Frigorífico de peixes e demais 
produtos do pescado]

Fonte: SEMAGRO



Produção de cana-de-açúcar

Safra 2020/21 

48,8 milhões de toneladas 
6,6% da safra brasileira

SETOR 
SUCROENERGÉTICO
[Açúcar, Etanol e Energia]

Fonte: SEMAGRO

Apesar do crescimento de apenas 2,7% em relação a safra anterior, o setor se 
consolida como forte produtor de açúcar, etanol, bioenergia e por gerar mais 
de 30 mil empregos.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
O Estado começa expandir os mercados externos a partir de 2000 quando há uma expansão nas exportações de grãos e carnes com novo surto a partir de 2010 com a celulose.



17 usinas em operação;
4º maior exportador de açúcar, com US$ 403,3 milhões em receitas;
4º lugar na produção de cana-de-açúcar.

NÚMEROS DO SETOR
SUCROENERGÉTICO

Combustível Renovável – Etanol

Safra 2021-2022

2,5 bilhões de litros

Safra 2022-2023

3,1 bilhões de litros

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A pauta de grãos extremamente concentrada na soja e no milho garante 33,5% das exportações e recentemente celulose ocupa a segunda posição com 23,5%.



PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2022-2032

• R$ 45 bilhões
• 5 mil novos empregos

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS

• SUZANO (Ribas do Rio Pardo)........... R$ 15 bilhões
• ARAUCO (Inocência).......................... R$ 15 bilhões
• INPASA (Dourados)............................ R$ 2 bilhões
• NEOMILLE (Maracaju)........................ R$ 1 bilhão

PROGRAMA 
MS EMPREENDEDOR

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A pauta de grãos extremamente concentrada na soja e no milho garante 33,5% das exportações e recentemente celulose ocupa a segunda posição com 23,5%.



CARTÃO MAIS SOCIAL
• 87.240 famílias atendidas

R$ 26,1 milhões / mês

CONTA DE LUZ ZERO
• 154.523 famílias atendidas

R$ 11 milhões / mês

MAIS SOCIAL e
CONTA DE LUZ ZERO

Notas do Presenter
Notas de apresentação
A pauta de grãos extremamente concentrada na soja e no milho garante 33,5% das exportações e recentemente celulose ocupa a segunda posição com 23,5%.



• Capacidade de pagamento – NOTA A do Tesouro Nacional 
• 3º Estado em solidez fiscal
• 1º Estado com maior investimento per capita em 

infraestrutura
• Entre os cinco Estados mais transparentes
• 1º em liberdade econômica
• 3º com a menor taxa de desemprego
• 4º com a menor taxa de pobreza 
• 7º Estado com a melhor renda domiciliar
• 3º com as menores taxas de violência e 2º que mais 

investe na segurança
• 1º em que há mais presos trabalhando e estudando

EM RESUMO



Muito Obrigado!
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