A INDÚSTRIA SUL-MATO-GROSSENSSE
PIB
O Produto Interno Bruto de Mato Grosso do Sul atingiu no ano de 2018 a cifra de
R$ 106.969.142,00, com um PIB per capita em torno de 39 mil reais. A indústria, nesse
contexto, participa com 22% desse total, posicionando-se como o segundo setor com
mais geração de renda no estado, atrás somente dos serviços. Assim, em 2018 (último
ano da série de dados divulgado pelo IBGE), o Valor Adicionado da Indústria foi da ordem
de 21,4 bilhões de reais, com um valor per capita de R$ 7.789,64.
Nos gráficos abaixo temos a evolução do VA da indústria e de seu valor per capita
para o período 2002-2018. Análises anteriores a esse período carecem de dados com a
mesma metodologia, impossibilitando comparações mais abrangentes.
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Fonte: IBGE/SEMAGRO
Em termos de variações, no período 2002-2018 o VA da Indústria apresentou uma
variação de 787% nominalmente, enquanto os valores per capital variaram 591%
também em termos nominais.

Valor adicionado da indústria em 2018

R$ 21,4 Bilhões
Fonte: IBGE/SEMAGRO

ESTABELECIMENTOS
Quanto a quantidade de estabelecimentos industriais, de acordo com a Receita
Federal do Brasil em novembro/2020 o estado de Mato Grosso do Sul contava com um
total de 6.870 empresas no ramo industrial, em que a grande maioria (97%) são
representadas pelas Indústrias de Transformação, com 6.667 estabelecimentos. Em
relação as Indústrias Extrativas, 203 ou 3% do total de empresas pertenciam a esse
segmento. Cabe ressaltar que essas estatísticas não englobam os Micro
Empreendedores Individuais (MEI).

Indústrias Extrativas
203

Indústrias de Transformação
6.667

Total
6.870

A evolução no número de estabelecimentos industriais ativos no estado podem
ser visualizado no gráfico abaixo, onde temos uma série desde 1977 (ano de divisão do
estado do Mato Grosso do Sul). O MS, àquela época, contava com apenas 169
estabelecimentos industriais. Ao passar dos anos viu esse número crescer, sobretudo na
década de 90, estabilizando-se por volta dos anos 2000 e chegando em 2020 com 6.870
indústrias.
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Fonte: RFB
Obs.: Não foram consideradas indústrias de MEI

Em relação a composição setorial desses estabelecimentos industriais, o maior
grupo é representado pela Fabricação de Produtos Alimentícios, com 1.475 empresas,
ou 21,47% do total de estabelecimentos industriais. Em segundo e terceiro lugar temos
os setores de Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos e o
setor de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos, com
participações de 14,15% e 11,53% respectivamente. No gráfico abaixo temos a
quantidade de estabelecimentos por divisão da CNAE para o ano de 2020.
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Por fim, quando analisamos o porte dessas empresas, temos a maioria no campo
da Microempresa, com mais de 90% delas compondo esse grupo. Empresas de pequeno
porte, por sua vez, correspondem a 5,2% do total. Em seguida temos o médio porte
com 1,68% e grandes empresas com 0,53%. Cabe ressaltar que tais informações de porte
foram calculadas com base no número de funcionários, de acordo com a Relação Anual
de Informações Sociais para 2019 usando critérios estabelecidos pelo SEBRAE.
Tabela 1 – Participação – Empresas industriais por porte
Porte
Microempresa
EPP
Médio porte
Grande

%
92,59%
5,20%
1,68%
0,53%

Tabela 2 – Critérios SEBRAE para porte empresarial

EMPREGOS
No mercado de trabalho, a indústria sul-mato-grossense apresentava um
contingente de 103.658 indivíduos em 2019, segundo as informações da RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais), sendo 97,6% do total pertencentes as Indústrias de
Transformação, o que equivale a 101.172 trabalhadores. O restando – 2.486
trabalhadores – fazem parte das Indústrias Extrativas. Em relação ao total de
trabalhadores formais em Mato Grosso do Sul, a Indústria respondeu em 2019 por
aproximadamente 15,59%. Abaixo temos os números para o ano de 2019, conforme a
RAIS para os trabalhadores dos setores industriais.

Indústrias Extrativas
2.486

Indústrias de Transformação
101.172

Total
103.658

Em termos de evolução, por sua vez, os dados da RAIS remontam até o ano de
1985, onde à época o setor industrial no estado do Mato Grosso do Sul apresentava um
contingente de 21.351 trabalhadores formais. A partir dos anos 2000 esse crescimento
ganha força, estabilizando em torno de 100 mil trabalhadores na década de 2010,
finalizando o ano de 2019 com 103.658 empregos formais. Considerando-se toda a série
histórica, temos um crescimento de quase 385% no período 1985-2019, como consta no
gráfico abaixo.
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Fonte: Ministério da Economia

Do ponto de vista dos subsetores, assim como vemos na seção tratando dos
estabelecimentos, o maior número de trabalhadores formais é encontrado na Indústria
de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico, com 50.561 empregos, representando
48,78% dos empregos em todo o setor industrial do estado do MS. Bem atrás aparece a
Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria com 11,38% do
total e, fechando os 3 maiores setores temos o setor da Indústria do papel, papelão,
editorial e gráfica, com 6,96% do total. Os demais subsetores estão representando no
gráfico abaixo.
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COMÉRCIO EXTERIOR
Por fim, temos os números do Comércio Exterior do estado do Mato Grosso do
Sul, com dados remontando a 1989, quando o sistema de classificação das mercadorias
ainda não era a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), mas sim a NBM
(Nomenclatura Brasileira de Mercadorias).
No gráfico abaixo vemos como se deu evolução do MS em relação as suas
exportações de produtos industriais, e como se apresenta um crescimento significativo
em meados da década de 2000, alcançando em 2020 o maior valor da série histórica,
com aproximadamente 3,8 bilhões de reais em exportações de produtos das indústrias
do estado. Quando comparamos com o início da série em 1989, temos uma variação de
1.300% até o ano de 2020. Em relação a 2021, até o mês de abril, esse valor foi de US$
1.197,3 milhões. Com o ritmo atual de exportações e, com a ajuda do alto valor do dólar,
o ano de 2021 pode apresentar um novo recorde no volume de exportações de produtos
industriais provenientes do estado de Mato Grosso do Sul.
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Com relação aos destinos dos nossos produtos industriais exportados, os
destaques até o momento em 2021 cabem a China (US$ 351,22 milhões), os Estados
Unidos (US$ 103,36 milhões) e Países Baixos (US$ 75,62 milhões). No total, exportamos
produtos provenientes da indústria para 115 países em 2021 até o momento.

Desagregando por setores econômicos, dois setores abarcam cerca de 70% em
2021 de todos os produtos industriais exportados pelo estado, sendo eles o setor de
Fabricação de papel e produtos de papel e o setor de Processamento e conservação de
carne. Enquanto o primeiro responde por 40,08% das exportações de produtos
industriais, no segundo a proporção chega a 29,61%. Bem atrás, em terceiro lugar, o
setor de Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais aparece com 13,11%, com
156,94 milhões de dólares exportados em 2021. No gráfico abaixo temos a dimensão
dessas exportações e da sua concentração para o ano de 2021.

Exportações dos setores - US$ Milhões - 2021
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