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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar e comparar o desempenho socioeconômico dos 

municípios de Rio Branco e Lambari D’Oeste, levando em conta a opinião de alguns 

representantes que fazem parte do poder executivo e legislativo municipal. Esses dados foram 

colhidos a partir de questionários elaborados com base na Matriz de Análise SWOT que busca 

identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de crescimento e ameaças que impedem 

o desenvolvimento do objeto em estudo. A análise dos dados revela que os municípios citados 

possuem as mesmas características econômicas e apresentam baixo grau de desenvolvimento; 

porém, há maiores expectativas de crescimento para a unidade administrativa emancipada em 

função de esta ter ficado com uma extensão territorial superior e com a principal fonte de 

arrecadação do município de origem: a usina de álcool. 

PALAVRAS-CHAVE: Emancipação; Matriz SWOT; Sudoeste de Mato Grosso.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Constituição Federal, os municípios são entes federativos de menor nível 

hierárquico (IBGE, 2002), porém, autônomos, cuja criação, incorporação, fusão ou 

desmembramento faz-se por meio de lei estadual, com consulta prévia, via plebiscito, à população 

envolvida e com divulgação de Estudo de Viabilidade Municipal (BRASIL, 1988). 

A criação de municípios no Brasil geralmente está relacionada a interesses políticos e 

econômicos (FERREIRA, 2014) e a discussão sobre as vantagens e desvantagens dos 

desmembramentos territoriais tem gerado debates acalorados tanto na academia, quanto no meio 

político, sendo que, no Mato Grosso, esta realidade não é diferente. 

Até 1953 o atual estado de Mato Grosso contava com apenas 27 municípios, configurando-

se, para um estado continental – e numa visão bem determinista – em “grandes áreas vazias”. 
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Entretanto, é nas décadas de 1960 e de 1970, com a construção de Brasília, a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), o lançamento dos planos 

nacionais de desenvolvimento (I e II) e a divisão do estado, que Mato Grosso experimentará um 

crescimento exponencial no número de municípios criados. Assim, a abertura de vias de 

comunicação, de incentivos fiscais, créditos facilitados e projetos de colonização federal, estadual 

e particulares – incentivados pelo Governo – fizeram com que a quantidade de unidades político-

administrativas em Mato Grosso saltasse para 58 em 1982, com destaque para os 15 municípios 

criados em 1979, ano da efetiva divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse ano, 

80% dos municípios criados foram em função de projetos de colonização (Juscimeira, Rio Branco, 

Salto do Céu, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Sinop, Alta Floresta, Colíder, Jauru, São 

José do Rio Claro, Água Boa e Canarana) (FERREIRA, 2001, SILVA; FERREIRA, 1994). 

A partir de 1982, a força política passa a pesar mais nos desmembramentos 
municipais e questões como a distância entre o distrito e a sede municipal, o não 
atendimento das necessidades daquele por esta, ou mesmo rivalidades políticas e 
a possibilidade de se criar um novo município – com toda máquina administrativa 
e poderes constituídos –, além do recebimento de receitas tributárias próprias e de 
transferência do governo federal e estadual, elevam as unidades político-
administrativas de 58, em 1982, para 141 em 2000 (MIRANDA; AMORIM, 2000). 
 

Exemplos dessa “força” política podem ser verificados pela quantidade de emancipações 

ocorridas no mesmo dia, do mesmo mês de determinados anos: em 13 de maio de 1986, a 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou 25 novos municípios (MATO GROSSO, 2013), pois, 

pela Lei nº. 7.493, de 17 de junho de 1986 (BRASIL, 2013a), seriam realizadas eleições para o 

executivo e câmaras municipais nos municípios criados até 15 de junho daquele ano; em 04 de 

julho de 1988, foram criados nove novas localidades, devido à Lei nº. 7.664, de 29 de junho de 

1988, que previa realização de “eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 

municípios que tenham sido criados dentro dos prazos previstos pelas respectivas legislações 

estaduais, excluídos aqueles cuja criação seja posterior a 15.7.1988” (BRASIL, 2013b, s/p); em 

1991, nos dias 19 e 20 de dezembro, houve desmembramento de 21 unidades político-

administrativas em função da Lei nº. 8.214, de 24 de julho de 1991, que permitia eleição nos 

municípios criados até 01 de maio de 1992 (BRASIL, 2013c); e assim sucessivamente. 

 Porém, em 12 de setembro de 1996, foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 15 

(BRASIL, 2013d), que deu nova redação ao §4º, do artigo 18, da Constituição Federal, 

preconizando que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios continuariam 

a ser efetuadas por lei estadual, com consulta prévia, mediante plebiscito, aos munícipes 

envolvidos e após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal; todavia, dentro do período 

determinado por lei complementar federal, impossibilitando, assim, a criação de novos municípios. 

Apesar disso, e por esta indefinição e atraso, as assembleias legislativas continuaram a 

desmembrar municípios, até que, em 18 de dezembro de 2008, foi promulgada a Emenda 
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Constitucional nº. 57 (BRASIL, 2013e) que convalidou os atos de criação, fusão e 

desmembramento de municípios, cuja lei fora publicada até 31 de dezembro de 2006. A partir de 

então, novas emancipações só tem ocorrido via judicial (CNM, 2009). 

Em junho de 2013, a Câmara dos Deputados votou a regulamentação da Emenda 

Constitucional nº. 15, sendo esta encaminhada ao Senado Federal, cuja votação e aprovação fora 

realizada em outubro. Entretanto, a Presidência da República vetou, na íntegra, o projeto 

aprovado, consequentemente o debate sobre as vantagens e desvantagens de se desmembrar 

municípios continua em cena. 

É neste contexto sobre os prós e os contras das emancipações que a presente pesquisa 

analisa os municípios de Rio Branco e Lambari D’Oeste, no estado de Mato Grosso. Acriação do 

primeiro ocorreu em 1979 e o segundo fora emancipado deste em 1991. O objetivo é verificar, por 

meio da opinião de seus representantes eleitos na última legislatura (2013 – 2016), se houve 

perdas ou ganhos para as partes envolvidas. Para tal análise, utilizou-se de questionário 

semiestruturado por meio de uma matriz SWOT, instrumento proposto, inicialmente, para as áreas 

de Administração e Economia que busca levantar, por meio de perguntas junto aos atores 

envolvidos no processo, quais as fragilidades, oportunidades, ameaças e pontos fortes da 

instituição em estudo, seja ela uma empresa, uma organização ou mesmo um município.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

As terras onde hoje se localiza o município de Rio Branco foram colonizadas pela ação 

direta do Governo de Mato Grosso que, nas décadas de 1950 e 1960, implementou projetos de 

colonização na região sudoeste do estado, por meio do Departamento de Terras e Colonização 

(DTC), criado para controlar a venda de terras públicas e a concessão de títulos de propriedades, 

e da Comissão de Planejamento da Produção (CPP), que objetivava atrair empresas 

colonizadoras para Mato Grosso (GALVÃO, 2013) e “dar embasamento e infraestrutura à 

colonização” (FERREIRA, 2001, p. 599), como relatado a seguir: 

O então presidente da CPP, João Augusto Capilé Junior, recebera ordem do 
governador Fernando Correa da Costa, para a incumbência de assentar os 
colonos que tiveram problemas em Dourados e Jaciara, na porção sulista e onde o 
governo estadual desenvolvera colônias agrícolas. 
Capilé tomou a estrada de penetração, após Cáceres, alcançando Panorama do 
Rio Branco, terra de Airton Montec (sic). Antes de atingir o rio Branco, já 
encontrara outra gleba. 
Voltando à Cuiabá, Capilé verificou que as terras além do rio Branco pertenciam à 
MADI, pretensa empresa colonizadora que atuava na região, não atendendo as 
expectativas do governo. Levado o assunto ao governador, este mandou invadir 
as terras, devido à necessidade de assentar urgentemente os colonos em crise e 
por elas estarem sendo movimentadas, mesmo sendo tituladas. 
Capilé, que é tido como um dos grandes nomes da colonização por parte do 
governo estadual, mandou dividir a área da região, que atualmente engloba os 
municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal e Lambari D’Oeste. 
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Cada colono receberia 30 hectares de terras. Muito contribuiu para arrebanhar e 
encaminhar para a região de Rio Branco e Salto do Céu 2.400 famílias 
(FERREIRA, 2001, p. 590).  
 

A CPP participou diretamente da organização da colonização desta área, demarcando os 

lotes rurais, construindo o barracão que servia como sede para os trabalhadores que 

desbravavam a mata e também distribuindo gratuitamente alimentos doados por meio do 

programa Alimentos para a Paz, dos Estados Unidos da América (FERREIRA, 2001), já que para 

se estruturar nas terras os colonos, que não contavam com um capital inicial, necessitavam 

desses recursos. 

Vivendo inicialmente da cultura do arroz e do feijão para subsistência, a gleba (distrito) de 

Rio Branco foi emancipada de Cáceres em 1979 e se desenvolveu tanto econômica quanto 

demograficamente, atingindo, em 1980, população de 17.573 habitantes (IBGE, 2012) – o triplo do 

que é hoje: 5.044 (IBGE, 2016). Em 1986, Rio Branco perdera parte de seu território para a 

criação do município de Reserva do Cabaçal e, em 1991, para a emancipação de Lambari 

D’Oeste. 

Este município surgiu como parte integrante da área delimitada para a colônia Rio Branco, 

que atingia um total de 200.000 hectares, tendo como pioneiros reconhecidos pela história oficial, 

os membros da família Vitorazzi, oriundos do estado do Espírito Santo, região sudeste do país 

(FERREIRA, 2001, apud SANTOS, 2004).  

A denominação Lambari surgiu a partir de 1956, através de Luiz Vitorazzi, um dos 

fundadores da localidade em tempos difíceis, de abertura da mata, onde existia um córrego com 

grande quantidade de lambaris e escassez de mercadorias (MORELLI, 2012). Já a expressão 

D’Oeste fora acrescentada para diferenciá-lo de seu homônimo do estado de Minas Gerais 

(FERREIRA, 2001). 

Ao se desmembrar de Rio Branco, Lambari D’Oeste ficou com extensão territorial três 

vezes maior do que aquele (1.763,88 km2 contra 562,83 km2, respectivamente (IBGE, 2016)), 

apesar de contar com praticamente o mesmo número de habitantes, sendo 6.255 na época da 

emancipação (IBGE, 2012) e 5.767 atualmente (IBGE, 2016).  

Além disso, o novo município ficou com a principal fonte de arrecadação de Rio Branco: a 

Destilaria Cooperb (Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco), o que refletiu 

significativamente no Produto Interno Bruto (PIB) das duas unidades territoriais, conforme se 

observa no Gráfico 1. 

Desde sua emancipação, Lambari D’Oeste sempre apresentou PIB maior do que Rio 

Branco e tem conseguido crescimento bem maior nos últimos anos, apesar de a economia de 

ambos os municípios girarem em torno da produção pecuária (leite, cria, recria e engorda). A 

principal diferença neste setor está no fato de Lambari D’Oeste possuir maior rebanho bovino 
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(136.430 cabeças contra 61.232 de Rio Branco (IBGE, 2016)), contar com maior extensão 

territorial e experimentar opções bem sucedidas de produção bovina de confinamento. 

Atualmente, os municípios citados possuem praticamente as mesmas características 

econômicas e são dependentes um do outro: Lambari D’Oeste com a empresa Cooperb, que gera 

empregos e renda para ambas as localidades, e Rio Branco com uma melhor infraestrutura de 

serviços como bancos, fórum, polícia civil, hospital, etc. que atendem à população dos dois 

municípios. 

Gráfico 1: PIB per capita de Rio Branco e Lambari D’Oeste (x R$1.000,00) 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para comparar os ambientes internos e externos das unidades administrativas em análise 

e, por conseguinte, os efeitos da emancipação elaboraram-se, baseado na Matriz de Análise 

SWOT (BRITTO, 2009), um questionário semiestruturado visando identificar os pontos fortes que 

os municípios possuem os pontos fracos que devem ser melhorados para um melhor 

desenvolvimento, as oportunidades que devem ser aproveitadas e as ameaças que impedem o 

crescimento e o desenvolvimento municipais. Esses pontos são identificados e colhidos a partir de 

questionários e entrevistas, aplicados com pessoas que estão interligadas com o objeto de 

pesquisa (NAKAGAWA, 2011). 

Neste contexto e buscando imparcialidade, o questionário foi aplicado e respondido pelos 

representantes políticos dos municípios em estudo, sendo eles, os prefeitos eleitos para a atual 

administração (2013 a 2016), dois vereadores – um a favor da atual administração e outro da 

oposição – e os secretários de Planejamento e Administração de ambas as prefeituras. 
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O questionário elaborado contou com nove perguntas abertas: (1) Em sua opinião, quais 

são os pontos fortes do seu município? (2) Em sua opinião quais são as oportunidades de 

crescimento do seu município? (3) Em sua opinião quais são os pontos fracos do seu município? 

(4) Em sua opinião quais são as ameaças que impedem o crescimento do seu município? (5) Em 

sua opinião a emancipação de Lambari D’Oeste foi benéfica ou prejudicial para o  seu município? 

Por que? (6) Em sua opinião quais são os pontos fortes do município de Rio Branco ou Lambari 

D’Oeste? (7) Em sua opinião quais são as oportunidades de crescimento do município de Rio 

Branco ou Lambari D’Oeste? (8) Em sua opinião quais são os pontos fracos do município de Rio 

Branco ou Lambari D’Oeste? (9) Em sua opinião quais são as ameaças que impedem o 

crescimento do município de Rio Branco ou Lambari D’Oeste? 

Como se observa, buscou-se conhecer a opinião dos representantes eleitos não apenas 

sobre seu município, mas também sobre aquele emancipado (Lambari D’Oeste) ou o de origem 

(Rio Branco). Além de conhecer a opinião dos entrevistados sobre as vantagens e desvantagens 

do desmembramento territorial (Pergunta 5). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabulação e análise dos questionários respondidos pelos representantes municipais 

contribuíram sobremaneira para o conhecimento da realidade das duas localidades e para 

esclarecer opiniões sobre a questão das emancipações nem sempre apresentadas ou discutidas 

quando da tramitação do processo. 

Assim, sobre Lambari D’Oeste, quando perguntados sobre os pontos fortes identificados, a 

prefeita ressaltou a credibilidade do município, a usina de álcool (Cooperb), que segundo ela 

segura boa parte da população no município, e a fertilidade das terras. O vereador da oposição de 

Lambari D’Oeste também citou a usina de álcool – que gera emprego e renda – e a bovinocultura 

de corte. A vereadora a favor descreveu a mesma ideia sobre a usina de álcool, acrescentando a 

pecuária, a piscicultura e os pequenos produtores da agricultura familiar, a produção de madeiras 

(por meio das empresas Floresteca e Sharewood, grandes produtoras da madeira teca); destacou 

também a abundância de água, uma vez que o município é banhado por quatro grandes rios: 

Cabaçal, Sepotuba, Vermelho e Paraguai; além de lembrar também dos aspectos culturais como 

o carnaval e o Lambari Fest (evento em comemoração ao aniversário da cidade, realizada no dia 

06 de setembro de cada ano e que atrai turistas de toda região). Já o secretário de Administração 

e Planejamento descreveu como ponto forte a hospitalidade do povo lambariense e as várias 

fontes de água que cercam o município, que devem ser mais exploradas com o turismo ecológico. 

 Para Rio Branco, o prefeito descreveu que o ponto forte do seu município é a pecuária e os 

pontos turísticos, que, se fossem explorados seriam também um grande atrativo. A vereadora da 
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oposição destacou como ponto forte os pontos turísticos, o minério a ser explorado, a pecuária de 

corte e o gado leiteiro. O vereador a favor também citou a pecuária como ponto forte da economia 

de Rio Branco e a secretária de Administração e Planejamento destacou também a agropecuária 

e o turismo que devem, segundo ela, ser mais explorados. 

Percebe-se que quando perguntados sobre pontos fortes os representantes dos municípios têm a 

mesma ideia, destacando-se em Lambari D’Oeste a usina de álcool (Cooperb) e os rios que 

cortam o município. Já os representantes de Rio Branco destacam a pecuária e o turismo a ser 

explorado, bem como a mineradora que foi desativada e que gerava muitos empregos. Neste 

caso, os entrevistados estão se referindo à Prometálica Mineração Ltda, que se instalou no 

município em janeiro de 2005 para extrair minério de cobre, chumbo, zinco e outros metais não 

ferrosos, porém, parou de produzir em novembro de 2009 e, atualmente, se encontra com pedido 

de recuperação judicial. 

Por esta pergunta relacionada aos pontos fortes, observa-se que Lambari D’Oeste tem 

fontes mais concretas e que realmente estão em funcionamento e trazem emprego e renda para o 

município,enquanto Rio Branco tem potenciais a serem explorados e, se não o são, não devem 

ser considerados. 

Na pergunta sobre oportunidades de desenvolvimento, a prefeita de Lambari D’Oeste diz 

que necessita de um plano de desenvolvimento regional, para que o município interaja com os 

demais da região como: o asfaltamento da rodovia que liga Barra do Bugres ao município, bem 

como da MT 339, entre Tangará da Serra e Panorama (distrito de Rio Branco, localizado entre os 

dois municípios em estudo).  

O vereador da oposição de Lambari D’Oeste diz que a melhoria nas condições de vida dos 

cidadãos, com mais saúde e educação, a exploração do turismo e a abertura de novas empresas 

seriam uma grande oportunidade de crescimento para o seu município. Enquanto isso, a 

vereadora que apoia a atual administração ressaltou a necessidade de investimento na agricultura 

familiar, conclusão da creche e a construção de um hospital municipal. Já o secretário de 

Administração e Planejamento, assim com a prefeita, destaca a fertilidade das terras a serem 

exploradas.  

Nesta questão, o prefeito de Rio Branco comenta que a oportunidade de crescimento para 

o seu município seria a reativação da mineradora, que iria gerar muitos empregos. A vereadora da 

oposição volta a ressaltar a reabertura da mineradora e os pontos turísticos a serem explorados. 

Já o vereador da situação também destaca a mineradora como uma oportunidade de crescimento 

para o seu município e a secretária de Administração e Planejamento a exploração do potencial 

turístico. 

Nas respostas sobre esta questão, observa-se que os entrevistados relatam que a maior 

oportunidade de crescimento para Rio Branco é a reabertura da mineradora, investimento na 
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agricultura familiar e a exploração do turismo; enquanto para Lambari D’Oeste seria a exploração 

das terras férteis do município e o turismo ecológico. Todavia, em ambas as localidades, o que se 

observa é a total inércia na busca da concretização destas oportunidades, uma vez que, para Rio 

Branco, a reabertura da mineradora (Prometálica) é financeiramente inviável, tendo em vista que o 

fechamento da mesma ocorreu por motivos de esgotamento da produção e, para ambos os 

munícipios, os investimentos na exploração do potencial turístico não tem acontecido. 

Na terceira questão, sobre os pontos fracos identificados, a prefeita de Lambari D’Oeste 

respondeu que seria a falta de uma agência bancária do Banco do Brasil (a cidade só conta com 

um posto de atendimento do Banco Bradesco e uma pequena agência do Sicredi), falta de 

investimentos por parte do Governo Estadual, como pavimentação e manutenção das vias, e 

ausência de investimentos na saúde e educação.  

O vereador da oposição resume os pontos fracos na dependência que o município tem da 

produção de cana-de-açúcar e do gado de corte, bem como os baixos índices educacionais. Já 

para a vereadora da situação o ponto fraco seria a ausência de um hospital municipal, o 

desemprego, a falta de pavimentação asfáltica e o tratamento de lixo. O secretário de 

Administração e Planejamento aponta que a localização geográfica do município é um fator ruim, 

pois são esquecidos pelas autoridades políticas e o fato de Rio Branco ser a sede da comarca faz 

com que a população não tenha muito acesso a cartórios, agências bancárias, delegacias, 

necessitando se deslocar até aquela cidade. 

Em Rio Branco, o prefeito elenca que os pontos fracos são a falta de investimentos 

públicos e privados no turismo e na criação de projetos de incentivos rurais. Já a vereadora da 

oposição destacou a pequena área territorial do município e ausência de projetos de incentivos às 

famílias rurais e urbanas; enquanto o vereador da situação citou o desemprego – que tem 

aumentado nos últimos anos –; e a secretária de Administração e Planejamento descreveu sobre 

a falta de indústrias no município. 

Na análise deste item percebe-se que em ambos os municípios, em função da baixa 

arrecadação e da total dependência dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), são vários os pontos fracos a enumerar, destacando-se principalmente a falta de 

manutenção asfálticas das vias que ligam os municípios à outras unidades político-

administrativas, falta de investimentos públicos e privados em áreas que possibilitam o 

desenvolvimento – com destaque, mais uma vez, para o turismo – e, no caso de Lambari D’Oeste, 

o difícil acesso da população aos órgãos e serviços públicos. 

Na questão 4, sobre ameaças identificadas, a prefeita de Lambari D’Oeste afirma que a 

principal ameaça é a falta de estrutura das rodovias que servem para escoar a produção e que 

muitas empresas desistem de investir no município por causa desse fator; o vereador da oposição 

relata que a falta de políticas sérias e políticos comprometidos com o bem estar da população; a 
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vereadora a favor diz ser o difícil acesso e a localização do município, fazendo com que vários 

empresários desistam de investir na cidade e na região, e cita também a falta de recursos federais 

e estaduais; enquanto o secretário de Administração e Planejamento cita a falta de acesso a 

serviços básicos e, também, a ausência de investimentos por parte dos governos estadual e 

federal. 

 O prefeito de Rio Branco, nesta questão, ressaltou a falta de parcerias públicas e privadas, 

para que possa haver um impacto na economia local; a vereadora da oposição de Rio Branco 

bem como a secretária de Administração e Planejamento relata que a maior ameaça é a falta de 

investimentos para criação de empresas por parte dos empresários, pois a localidade não tem 

muitos recursos próprios e depende de repasses estaduais e federais para atender a necessidade 

da população. Já para o vereador a favor da atual gestão, não há nenhuma ameaça que impede o 

crescimento de Rio Branco. 

No geral, percebe-se que as ameaças nos dois municípios em estudo variam de um para o 

outro, mas destaca-se a falta de atenção do poder público (federal e estadual) para a região, 

como falta de pavimentação asfáltica, pois além de dificultar a locomoção desses habitantes 

também dificulta o escoamento de produção e impede novos investimentos. 

Todavia, o que chama a atenção nas respostas desta questão é o jogo político dos 

representantes eleitos, pois, enquanto a oposição tenta mostrar que a principal ameaça está 

relacionada à administração municipal, seja pela ausência na busca por incentivos ou pela própria 

maneira de gerir o município, a situação tenta amenizar a questão, a ponto de o vereador de Rio 

Branco não enxergar ameaça alguma. 

Fugindo um pouco da proposta de análise da matriz SWOT, a questão 5 buscou confirmar 

a hipótese sobre os benefícios e malefícios dos desmembramentos territoriais, onde a parte 

emancipada vê melhoria em sua condição e a parte desmembrada se sente prejudicada. 

Assim, para a prefeita de Lambari D’Oeste a emancipação foi benéfica por que o município 

passou a ter autonomia própria, uma vez que os representantes políticos estão mais perto da 

população. A vereadora da situação acrescentou que o município passou a arrecadar mais e que 

os impostos gerados foram revertidos em benefício da população; e o secretário de Administração 

e Planejamento disse que houve vantagem, pois trouxe um maior desenvolvimento local, 

considerando que este, enquanto distrito de Rio Branco, ficava em segundo plano. 

 Somente o vereador da oposição de Lambari D’Oeste afirmou que a emancipação não fora 

benéfica, pois o fato de o município ter uma renda muito alta, atrai pessoas desonestas para sua 

administração. Porém, esta observação revela o viés político da questão, tendo em vista que, se 

houve melhoria na renda da população ou na arrecadação do município, isto deve ser 

considerado como uma vantagem do desmembramento e, por outro lado, apesar de se 
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encontrarem em outra instância de poder (Legislativo), vereadores também são responsáveis pela 

administração municipal, principalmente na fiscalização dos atos do Executivo. 

 Nesta questão, as respostas dos entrevistados de Rio Branco foram imcompatíveis. Para o 

prefeito de Rio Branco, a emancipação foi prejudicial, devido a redução da área territorial do 

município. Já a vereadora da oposição descreve que a emancipação de Lambari D’Oeste trouxe 

grandes prejuízos, pois, além do município ter ficado com uma área territorial menor, também 

ficou sem a usina de álcool (Cooperb). Esta opinião é compartilhada pelo vereador da situação e 

pela secretária de Administração e Planejamento que disseram ser prejudicial, pois a arrecadação 

do município diminuiu e a área territorial também. 

Todos os representantes de Rio Branco afirmaram que a emancipação de Lambari 

D’Oeste foi prejudicial em função da diminuição da área territorial e, consequentemente, pela 

queda na arrecadação; já entre os entrevistados da área emancipada, três disseram que o 

desmembramento foi benéfico, pois melhorou o município em todos os aspectos, apesar de isto, 

segundo o vereador da oposição, ter atraído vários políticos oportunistas. 

É neste contexto de opiniões que a presente pesquisa extrapolou a proposta da análise 

SWOT, buscando conhecer a opinião dos entrevistados também sobre os pontos fortes, pontos 

fracos, oportunidades e ameaças do município vizinho. Ou seja, a opinião do desmembrado sobre 

o emancipado e vice-versa. 

Na sexta questão, a prefeita de Lambari D’Oeste descreve que o ponto forte de Rio Branco 

é o fato deste ser comarca da maioria dos órgãos públicos que atendem os dois municípios, além 

de Salto do Céu e Reserva do Cabaçal. Já para o seu vereador de oposição, o destaque está na 

bovinocultura e nos bons investimentos nas áreas de saúde e educação. A vereadora a favor 

disse que os pontos fortes são a pecuária e o comércio local, que são a maior fonte de renda de 

Rio Branco; enquanto o secretário de Administração e Planejamento de Lambari D’Oeste também 

pontuou a polarização dos órgãos públicos naquele município. 

Por outro lado, todos os entrevistados de Rio Branco disseram que o ponto forte de 

Lambari D’Oeste é sua economia, como a usina de álcool e a pecuária, sendo que a vereadora da 

oposição acrescentou que estas duas atividades fortalecem e garantem maior arrecadação para o 

município e o vereador da situação afirma que a Cooperb é a “salvação” daquela localidade. 

Pelas respostas dos entrevistados, observa-se que as opiniões dos vizinhos têm coincidido 

com as emitidas anteriormente pelos próprios representantes municipais, com Lambari D’Oeste se 

destacando na questão industrial e na pecuária, e Rio Branco na oferta de serviços mais 

especializados (órgãos públicos) à população dos dois municípios. O que se diferencia é o fato de 

o vereador de oposição de Lambari D’Oeste elogiar os investimentos em saúde e educação 

realizados por Rio Branco. Todavia, esta também é em função da centralidade que a cidade 

exerce neste dois itens, uma vez que é para o hospital de Rio Branco que são encaminhados, em 
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primeira instância, os pacientes dos municípios vizinhos e, no tocante à educação, o vereador se 

referia ao núcleo pedagógico da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) que oferta os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, em turmas únicas, 

naquela cidade. 

Quando perguntados sobre as oportunidades de crescimento apresentadas pelo vizinho, a 

prefeita de Lambari D’Oeste disse que isso só aconteceria se a mineradora voltasse a funcionar, 

destacando também a reabertura do porto de Cáceres (polo regional do sudoeste mato-grossense 

(FERREIRA, 2014)), que viria a beneficiar todos os municípios da região. A vereadora favorável à 

atual administração concordou com a prefeita no que tange à mineradora e o vereador da 

oposição de Lambari D’Oeste aponta que aquela localidade necessita da abertura de novas 

empresas que gerem emprego e renda. Já o secretário de Administração e Planejamento não vê 

oportunidade de crescimento para Rio Branco e não sabe como este ainda consegue manter a 

estrutura da comarca. 

Quanto à Lambari D’Oeste, o prefeito de Rio Branco destacou a ampliação da usina de 

álcool, a possibilidade de se expandir o plantio da soja no município, bem como a possibilidade de 

se concretizar o interesse de empresas privadas em investir na construção de mini-usinas. A 

vereadora da oposição disse que, além de a indústria se expandir, poder-se-ia investir em 

pequenos projetos que amparem os pequenos agricultores, visando que estes que ofereçam uma 

diversidade maior de produtos da agricultura familiar. Já o vereador da situação disse que Lambari 

D’Oeste deve aproveitar melhor suas terras e a secretária de Administração e Planejamento 

voltou à questão da exploração do turismo e ampliação da indústria de cana de açúcar. 

Neste item, é possível verificar a diferença em relação às expectativas futuras dos dois 

municípios em análise, pois, as oportunidades de crescimento para Lambari D’Oeste são maiores 

e mais fáceis de se concretizar; enquanto para Rio Branco há pouca perspectiva de crescimento e 

as oportunidades apresentadas não são, em sua maioria, executáveis. 

Na questão 8, a prefeita de Lambari D’Oeste afirma que os pontos fracos dos dois 

municípios são os mesmos, ou seja, a falta de investimentos estaduais em vias de acesso, saúde 

e educação. Para o vereador da oposição, o principal problema do vizinho é a ausência de 

oportunidade de trabalho, emprego e, consequentemente, renda. A vereadora a favor também 

descreve da mesma forma, acrescentando que, em função disto, a economia não apresenta 

perspectiva de desenvolvimento. Já o secretário de Administração e Planejamento de Lambari 

D’Oeste diz que o ponto fraco de Rio Branco é não possuir nenhuma empresa (leia-se indústria) 

de grande porte, vivendo apenas do comércio, que nem sempre prospera para contribuir na 

arrecadação municipal. 

Nesta questão, o prefeito de Rio Branco vai além e diz que o ponto fraco de Lambari 

D’Oeste está na administração, pois há uma má distribuição dos recursos financeiros, sobretudo 
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quando se trata de saúde e educação. Já a vereadora da oposição disse que o grande problema 

do vizinho seria a falta de estrutura e projetos para ajudar a agricultura familiar. Enquanto o 

vereador a favor destaca o desemprego e a falta de investimentos no município e a secretária de 

Administração e Planejamento se preocupa com o fato de Cooperb vir a falir, o que causaria 

diminuição da população e menor arrecadação municipal. 

Neste item, vários pontos fracos foram identificados, alguns com divergências, outros com 

semelhanças entre aquilo que o próprio representante já havia falado sobre seu município. Porém, 

o destaque foi a avaliação negativa velada que o prefeito de Rio Branco faz à administração 

vizinha no tocante aos recursos para saúde e educação. Todavia, por questão ética, a presente 

pesquisa não se aprofundou na polêmica. 

Quanto à última questão, a prefeita de Lambari D’Oeste voltou a colocar os dois municípios 

na mesma situação e reforçou que principal ameaça é a falta de investimentos em vias de acesso. 

O vereador da oposição relatou a evasão de pessoas em busca de emprego em outras regiões do 

estado e a vereadora da situação informou que a ameaça para Rio Branco é a falta de 

investimentos públicos. Resposta completada pelo secretário de Administração e Planejamento ao 

relatar que não há investimento pois não há arrecadação. 

Para o prefeito de Rio Branco, o que ameaça Lambari D’Oeste é a falta de gestão e 

planejamento. A secretária de Administração e Planejamento disse ser a poluição, provavelmente 

se referindo às queimadas que se faz nas plantações de cana quando da sua colheita. Já a 

vereadora da oposição não respondeu à questão e o vereador da situação escreveu não vê 

ameaças para Lambari D’Oeste. 

Mais uma vez se observa a diferença entre os dois municípios, com Rio Branco 

apresentando situações de ameaça concretas – como a migração de sua população em busca de 

melhores oportunidades de emprego e a ausência de arrecadação e investimentos – e Lambari 

D’Oeste se mostrando em melhor situação para crescer e se desenvolver. 

A análise destes questionários apresentou muito mais do que as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças que os municípios têm ou sofrem. Os representantes municipais, além de 

avaliarem a sua situação, descreveram também sobre como veem o vizinho e uma análise mais 

aprofundada mostra as desavenças e o jogo de forças políticas, tanto interna quanto externa, o 

que pode ser considerado a principal ameaça para o desenvolvimento local.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise comparativa dos ambientes internos e externos dos municípios de Rio Branco e 

Lambari D’Oeste realizada por meio de utilização de questionários elaborados com base na matriz 

SWOT e aplicados junto aos representantes destas unidades administrativas, cujo 
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desmembramento territorial ocorrera recentemente, mostrou que, apesar de ambos terem a 

economia baseada na pecuária e serem dependentes do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), o emancipado apresenta melhores condições de desenvolvimento na atualidade e boas 

perspectivas (oportunidades) futuras, se destacando em relação ao município de origem em 

função da indústria de álcool e da extensão territorial. 

Apesar de polarizar os municípios vizinhos na questão dos serviços, principalmente 

bancários e de saúde, o município desmembrado não apresenta situações concretas que possam 

alterar a sua realidade econômica, ainda que apresente potencial turístico que poderia ser 

explorado se houvesse condições financeiras para tal. 

Os entrevistados se mostraram conhecedores dos pontos fortes e fracos de seus 

municípios e do vizinho, bem como as oportunidades e ameaças que ambos apresentam. Além 

disso, por meio das respostas apresentadas, foi possível constatar a importância da questão 

política tanto internamente quanto no contexto da relação entre as duas localidades estudadas.  
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