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    Mato Grosso do Sul conta com uma população de mais 
de 2.840.000 habitantes. O estado é o 21º mais populoso 
do Brasil. Os principais municípios são Campo Grande, 
Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. 

Pensando nas possibilidades e oportunidades que a 
implantação da Rota Bioceânica irá criar para os países 
envolvidos, em especial para o Estado de Mato Grosso do 
Sul, este estudo busca mostrar as reais possibilidades de 
desenvolvimento e transformação com a criação de 
novas demandas, emprego e renda.

Todo o planejamento para esta implantação conta com a 
melhoria da infraestrutura,  logís�ca, avanços 
tecnológicos, digitais e os novos fluxos econômicos. A 
vida do sul-mato-grossense será impactada de forma 
posi�va. O estado será um corredor econômico que ligará 
o Brasil, Argen�na, Paraguai, Chile, Costa Oeste dos 
Estados Unidos, sudeste Asiá�co e Oceania. 

Campo Grande é a capital do estado e carrega a 
responsabilidade de ser o centro administra�vo, polí�co, 
cultural, econômico e logís�co. É o principal centro 
demográfico com população es�mada em 31,77% do 
Estado, sendo o terceiro maior e mais desenvolvido 
centro urbano da Região Centro-Oeste do Brasil.

Mato Grosso do Sul tem uma área de 357.124,96 km². O 
estado é favorecido por sua localização geográfica 
privilegiada no país e na América do Sul. É um ponto 
estratégico por fazer fronteira com Bolívia e Paraguai e 
com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato 
Grosso e Goiás.  

Localização 

Transformação 

Riquezas

Obje�vo 
Transformar o estado num polo industrial aproveitando a 
matéria prima de vários setores e as oportunidades com 
a futura demanda, tanto na importação, quanto na 
exportação. Seremos um grande centro de distribuição 
de mercadorias importadas. 

O estado possui uma das maiores reservas de ferro e 
manganês do mundo, situada na cidade de Corumbá, 
além do mármore e do estanho.  A agricultura por sua 
vez, se destaca no cul�vo da soja, carne, celulose e cana-
de-açúcar. Temos, ainda, a abundância hídrica 
proveniente do Aquífero Guarani.
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Inves�mento

Polo

A Capital Morena se tornaria um centro de distribuição 
de produtos importados para o mercado nacional.

Considerado um estado pouco industrializado e 
dependente do serviço público e do comércio, Mato 
Grosso do Sul está diante da melhor oportunidade de 
desenvolvimento dos seus 44 anos de história. 

O estado deixaria de ser o des�no final de produtos para 
se transformar num grande polo de beneficiamento e 
distribuição ampliando as a�vidades e agregando valor 
aos produtos recebidos e distribuídos. 

Com todo o esforço em criar serviços logís�cos modernos 
integrando os modais aéreo, rodoviário, ferroviário, 
hidroviário, o estado será amplamente beneficiado com 
agilidade, segurança e custos menores na operação de 
transporte para importação e exportação. Este fato 
poderá abrir um leque de oportunidades com produtos 
importados previamente consumidos no país, como 
trigo, fer�lizantes, carros, além da infinidade de 
componentes eletrônicos que chegarão ao Brasil com 
margem de compe��vidade.

Oportunidade

Campo Grande tem a oportunidade de se transformar 
num polo de recebimento, beneficiamento e distribuição 

de matéria-prima e mercadorias, transformando-se 
numa base comercial ofensiva nas relações comerciais 
com outras cidades brasileiras. 

O foco deste estudo visa unir vontade polí�ca e 
inves�mentos para colocar Campo Grande no centro do 
processo produ�vo da América do Sul. 

Campo Grande, assim como outras cidades do estado de 
Mato Grosso do Sul, contaria com o fortalecimento de 
sua base industrial podendo diversificar sua matriz 
produ�va. 

Possibilidades  



Mato Grosso do Sul 

coração da América do Sul
3

Esta possibilidade, que está cada vez mais próxima, 
viabilizará novos inves�mentos e melhorias tecnológicas 
além do desenvolvimento da economia com a criação de 
novos empregos e renda para o sul-mato-grossense.

Mesmo com estas questões numéricas, territoriais e 
culturais, o estado de Mato Grosso do Sul não soube, até 
o momento, capitalizar o potencial turís�co sustentável 
do etnoturismo e ecoturismo através de visitação nos 
limites das terras indígenas, a exemplo de estados como 
o Amazonas, que oferece aos turistas visitas guiadas à 
aldeias indígenas, onde o visitante conhece os costumes, 
a cultura, o co�diano, além de consumir produtos e 
serviços, como pintura corporal e artesanato.

Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população 
indígena do país, mo�vo este que explica a forte 
influência indígena na cultura sul-mato-grossense.

Etnoturismo

O aumento das relações comerciais dos países da 
América do Sul através das opções logís�cas aumentaria, 
também, o fluxo de turistas no Estado, criando, assim, 
novas oportunidades de negócios para o turismo, 

também conhecido como indústria verde, como a região 
do Pantanal, Bonito, Aquidauana, Coxim, Corumbá e 
Ponta Porã, além de agregar ainda mais valor às questões 
culturais  já  enraizadas em nossos costumes, 
principalmente as do país vizinho, Paraguai.

É uma “grife” pouco explorada e pode ser u�lizada na 
divulgação do estado na busca de novos inves�mentos. O 
potencial turís�co do estado está amplamente atrelado a 
este bioma. Faz-se necessário u�lizar a força desta marca 
conquistada nacional e internacionalmente para tornar 
nosso estado mais conhecido, não somente pelas 
questões turís�cas, mas também por seu potencial 
socioeconômico. 

Abertura Cultural 

Marca Pantanal
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Carne bovina, suína, de frango e de peixe.
Milho.

Cana-de-açúcar, Álcool.

Couro de boi, avestruz, peixe e jacaré de ca�veiro.Campo Grande, que já apresenta números expressivos 
no turismo de eventos, poderia agregar à esta a�vidade a 
ideia de trabalhar com exposições permanentes dos 
produtos produzidos e beneficiados no estado, 

acrescentado ao seu potencial turís�co o comércio de 
nossos produtos e serviços. 

Integração

Soja. 

É preciso pensar a questão indígena como um todo. Além 
do potencial turís�co é necessário gerar renda para a 
população indígena dentro dos limites de suas aldeias. É 
possível incen�var, por exemplo, a piscicultura, 
apicultura, o cul�vo orgânico de produtos como manga, 
abacate, laranja e uva para consumo interno e 
futuramente u�lizar a Rota Bioceânica para exportação 
desses cul�vos que poderão alcançar os grandes 
mercados consumidores do planeta. 

Modernização tecnológica 
Com todo inves�mento em serviços logís�cos modernos, 
há a expecta�va de modernização tecnológica e uso da 
internet para monitoramento de cargas. Com isso 
surgirão novas possibilidades, não só de emprego e 
renda, mas também nas áreas de pesquisa e inovação. 

Exposição permanente 

O obje�vo seria atrair compradores e vendedores das 
nossas matérias-primas e principalmente do produto 
final. Este estudo busca alertar as inicia�vas pública e 
privada sobre o grande potencial que o estado agregaria 
à sua economia, não só vendendo commodi�es, mas 
também  beneficiando nossa matéria-prima. 

Principais produtos

Madeira de reflorestamento.
Papel celulose. 
Ferro.
Mármore. 
Calcário. 
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Melhor momento

Será necessário aproveitar esta fase para angariar apoio 
da sociedade civil, do governo federal, do governo do 
estado, das en�dades organizadas e dos municípios para 
conquistar esta integração e obter sucesso diante deste 

novo mundo de novas oportunidades que se apresentam 
diante de nós. 

Seremos apenas um mero corredor de passagem dos 
produtos para a Rota Bioceânica ou trabalharemos 
a�vamente para capitalizar e mudarmos o rumo da nossa 
história de forma posi�va.

Gargalo

Desafio

O futuro que almejávamos há 44 anos atrás, na divisão do 
estado, se faz presente e está diante de nós. Vamos 
aproveitar as oportunidades ou perderemos o "�ming" 
da história?

O estado de Mato Grosso do Sul é rico em matéria-prima, 
tem capacidade de produção, espaço geográfico, clima 
favorável e futuramente contará com logís�ca de 
transporte moderna. Porém, existe um grande desafio no 
final desse processo: a venda dos produtos. 

A ideia é criarmos aqui um grande centro de exposição 
permanente para que o mundo venha conhecer de perto 
as nossas riquezas.

O estado vive seu melhor momento para este novo 
desafio, tanto administra�va, como poli�camente. 

Por Antonio Ueno, cien�sta polí�co.

‘‘Para realizar grandes conquistas, devemos não 
apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar, 
mas também acreditar.’’  Anatole France.



responsabilidade técnica

Antonio José Ueno
Cientista político 



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O Ins�tuto Ranking Brasil é uma empresa formada por 
profissionais experientes  que atuam na área desde 
2002. Sediada em Campo Grande, capital do Mato 
Grosso do Sul, disponibiliza soluções em serviços de 
pesquisas de uma forma completa e inovadora.

A empresa tem realizado levantamento de dados para 
agências de publicidade, emissoras de rádio, televisão, 
sites de no�cias, pesquisas mercadológicas, eleitorais, 
avaliação governamental, mídias sociais, dentre outras.

Competência, credibilidade comprovada, equipe técnica 
qualificada, experiência, relação de dedicação e respeito 
aos clientes. Diferenciais esses que dão sustentação à 
produção de pesquisas que atendam de maneira 
personalizada às necessidades dos clientes.

Atua na realização de estudos estratégicos para par�dos 
polí�cos, candidatos a cargos do poder execu�vo e 
legisla�vo, órgãos da administração pública, en�dades 

de classe, sindicatos e associações.

O Ins�tuto Ranking Brasil possui vasta experiência em 
planejamento, execução e análise de pesquisas 
quan�ta�vas e qualita�vas. 

A missão é desenvolver pesquisas e fornecer 
diagnós�cos precisos para tomada de decisão, buscando 
a sa�sfação das partes envolvidas.

A equipe do Ins�tuto Ranking Brasil é composta por 
profissionais devidamente capacitados para cada 
momento do projeto a ser realizado, bem como analistas 
técnicos e esta�s�cos responsáveis pelo planejamento 
das coletas de dados e análises dos resultados, sua 
codificação, tabulação até chegar ao relatório final.



COERÊNCIA

Ÿ  Execução de projetos em prazos reduzidos.

O Ins�tuto Ranking Brasil preza pela sa�sfação dos seus 
clientes e por isso desenvolve um trabalho sinérgico e de 
cooperação mútua.

Ÿ  Precisão e compromisso com os dados colhidos.
Ÿ  Sigilo no tratamento das informações.

Ÿ  Mapeamento de influenciadores e lideranças.

Ÿ  Análise sobre o panorama dos influenciadores.

Ÿ  Análise avançada dos cenários de coligações.

Ÿ  Relacionamento com os clientes.

Ÿ  Iden�ficação dos anseios de uma população.

Ÿ  Monitoramento dos eleitores na internet.

Ÿ  Pesquisa sobre impactos inesperados.

Ÿ  Pesquisa de boca de urna.

Ÿ  Isenção ideológica.
Ÿ  Conhecimento do universo polí�co.
Ÿ  Amplo acervo de informações eleitorais.

Ÿ  Sondagens sobre questões temá�cas.

Ÿ  Análises para definição de alianças eleitorais.
Ÿ  Avaliação de potenciais candidatos e coligações.

Ÿ  Sondagem sobre diretrizes e planos de governo.

Ÿ  Pesquisa de intenção de votos sobre candidatos.

Ÿ  Mapeamento dos eleitores e influenciadores.

Ÿ  Rigoroso sistema de segurança de dados.

Ÿ  Busca pelo perfil ideal de candidato.

Ÿ  Análise e simulação de candidatos.

Ÿ  Monitoramento e projeção de resultados.
Ÿ  Monitoramento de intenção de voto.
Ÿ  Pesquisa para estratégia de campanha.

Ÿ  Avaliação da eficiência da comunicação.

Ÿ  Tracking (dados con�nuos) ranking.

Ÿ  Pesquisa pós-votação.
Ÿ  Monitoramento das mudanças e tendências.



 QUEM SOMOS

www.santacatarinanews.com

Seriedade na informação 

www.diariomsnews.com.br

www.bn1.com.br

Prestamos serviços especializados em consultoria, 
diagnós�co e assessoria empresarial, polí�ca, 
administra�va, comunicação e em diversos campos 
de atuação. 

SANTA CATARINA NEWS
É um canal de comunicação que ressalta a capacidade 
empresarial do Estado de Santa Catarina, além de 
suas riquezas naturais, humanas e tecnológicas.

CONSULTORIA

Com o compromisso de levar agilidade, qualidade e 
seriedade na informação, organizamos as no�cias 
mais importantes do Mato Grosso do Sul, do Brasil e 
do Mundo. 

DIÁRIO MS NEWS

Pra�camos o jornalismo na intenção de aproximar a 
população de todas as esferas da sociedade por meio 
de conteúdos expostos de forma clara e obje�va. Um 
site para facilitar a comunicação e interação.

BRASIL NEWS 1




