
PANORAMA GERAL

Mato Grosso representa cerca de 9% da soja e 3% de todo volume 
de milho que é produzido e comercializado no mundo. Estes números 

revelam a importância da produção agrícola mato-grossense, e reforçam 
o apelo pela modernização da infraestrutura de armazenagem e 

transporte da produção. 

De acordo com a FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura, o estado de Mato Grosso registrava no ano de 2018, um 

déficit de armazenagem de 34,66 milhões de toneladas. Segundo dados 
do IMEA, com o crescimento da produção, o déficit poderá saltar para 

algo em torno de 38,82 milhões de toneladas em 2019. 

Os números mostram que historicamente a produção aumenta a uma 
velocidade muito superior a capacidade de armazenagem do estado, o 
que mostra a importância do investimento para o futuro da produção 

agrícola no estado. 

Fonte: Imea, dados referentes a safra 2017/2018
** Fonte: Conab.
***Considerou-se a margem de 20% de segurança da FAO.

PRODUÇÃO MT*

ARMAZENAGEM**

DÉFICT ARMAZENAGEM***

60,23 MI TON

37,62 MI TON

-34,66 MI TON



PARA DAR UMA RESPOSTA
EFETIVA AO PROBLEMA

A APROSOJA
IDEALIZOU
O PROJETO
ARMAZENA MT

• Multiplicar o conhecimento em relação ao 
impacto da armazenagem para a rentabilidade do 
produtor rural;

• Desburocratizar os processos administrativos 
que cercam a elaboração de projetos técnicos;

• Facilitar o acesso ao crédito e trazer ao 
conhecimento dos produtores as linhas de 
financiamento existentes; 

• Implementar gradativamente a cultura do 
associativismo a serviço da redução dos custos 
operacionais, fomentando para isso, a criação de 
condomínios de armazenagem.

O ARMAZENA MT chega ao seu 
segundo ano com ambição de alavancar 
a capacidade de armazenagem de grãos 

do estado dentro das propriedades 
rurais. Para isso, foram estabelecidos 

quatro grandes objetivos.

v

OBJETIVOS:



EM 2018
O ARMAZENA MT 
FOI UM SUCESSO!

• 300 participantes;

• Produtores rurais, instituições financeiras e 
empresas; 

• Segundo dados do BNDES, foram aplicados 
na Safra 18/19, R$ 143 milhões para a 
construção e ampliação de armazéns via 
linha PCA. Esse número representa um 
aumento de 32% no volume de recursos 
se comparado a Safra 17/18. No quesito 
quantidade de operações, o aumento foi de 
22%, saindo de 59 contratos na Safra 17/18 
para 72 contratos no último ano;

*Fonte: Relatório BB/FCO 1º Quad. 2019.

• Outra fonte de recurso importante, 
o Fundo Constitucional do Centro-
oeste - FCO, de acordo com números 
divulgados pelo Banco do Brasil, 
aplicou aproximadamente $ 187 
milhões para esta finalidade no ano 
de 2018. O número apresentado 
pela instituição financeira durante 
o lançamento do Plano Agrícola 
e Pecuário 19/20 mostra um 
aumento de 50% em relação ao ano 
calendário 2017.



PROGRAMAÇÃO 
PARA 2019

• Estimativa de público: 400 participantes;

• Palestras focadas no fomento a construção de 
silos e armazéns nas propriedades rurais;

• Apresentação das linhas de crédito existentes;

• Apoio do time Aprosoja durante todo o evento;

• Espaço dedicado ao relacionamento entre 
empresas e produtores;

• 10:30 horas de evento;

• Cobertura por veículos de comunicação.

Data: 23 de agosto de 2019
Horário: 07h30 às 18h
Local: Cenarium Rural
Cuiabá-MT



Estande de 12 m2 (contendo 1 mesa com 3 cadeiras e adesivagem da 

testeira/totem de identificação)

Estande de 9 m2 (contendo 1 mesa com 3 cadeiras e adesivagem da 

testeira/totem de identificação)

Espaço de 10 minutos para fala no intervalo das palestras

Inserção de logo no blog evento

Inserção de logo no full banner

Inserção de logo nos posts para redes sociais

Inserção de logo nos painéis de entrada e palco do evento

Inserção de logo na credencial do participante

Citação dos patrocinadores na abertura do evento

Citação dos patrocinadores nos canais de comunicação da Aprosoja 

(incluso mídias sociais)

Exibição do vídeo da empresa, com até 30 seg. no blog do evento

Exibição do vídeo da empresa, com até 30 seg. no intervalo das palestras

Inserção de logo no certificado digital

Inserção de logo no relatório de fechamento do evento

Mailing dos participantes

OURO PRATA BRONZE PEÇAS
PATROCÍNIO COTAS

R$ 15 MIL

OURO

3 COTAS

R$ 5 MIL

BRONZE

6 COTAS

R$ 10 MIL

PRATA

6 COTAS


