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1 Conselheiro Emérito da CNI, membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp, membro da Academia Sergipana de Letras, 
ex-senador, ex-governador e ex-presidente da CNI.

Mais do que um livro de memórias – A Evolu-
ção de Mato Grosso – é uma pujante e densa nar-
rativa sobre o processo histórico da trajetória exis-
tencial e profissional do autor, tendo como pano 
de fundo a escalada desenvolvimentista de Mato 
Grosso, seu Estado natal, assentada numa coleção 
de fatos decisivos que moldaram o Brasil nas últi-
mas sete décadas. Sim, este é um compêndio de 
História – com H maiúsculo – pela magnífica arti-
culação entre os ingredientes factuais, no espaço 
e no tempo, que dá sentido e consistência à mãe 
das Ciências Humanas.

Não se poderia esperar menos do inovador en-
genheiro químico graduado pela então referen-
ciada Universidade do Brasil, do conceituado pro-
fessor universitário das cátedras de Matemática e 
de Estudos de Problemas Brasileiros, do empreen-
dedor visionário, do líder sindical fundador de 
entidades empresariais, do escritor talentoso e, 
sobretudo, do mato-grossense estudioso e com-
prometido com o desenvolvimento econômico e 
sócio-político de seu Estado e do Brasil e que so-
fre profundamente com os retrocessos, especial-
mente na área política, que impedem o nosso país 
de alcançar a maturidade democrática e tornar-se 
uma nação economicamente desenvolvida e so-
cialmente justa. E, nesse quesito, o autor, nas Con-
siderações Finais deste compêndio, elenca uma 
série de sugestões oportunas e capazes de pro-
mover avanços na seara político-institucional.

Há muito sou admirador de Otacílio Borges Ca-
navarros! Sua persistente e firme disposição em in-
dustrializar Mato Grosso constituiu-se no objetivo 
central e mesmo numa obsessão quando foi presi-
dente da Federação das Indústrias de seu Estado, a 
Fiemt, que ele fundou na década de 1970 e da qual 
veio a ser, por aclamação, seu primeiro titular.

Antes, porém, apoia e se engaja no projeto 
político e econômico do governador Garcia Neto, 
cognominado Mato Grosso: Estado Solução, que ti-

nha como objetivo político a manutenção da uni-
dade territorial, ou seja, opunha-se à partilha vi-
sando à fundação de uma nova unidade federada 
defendida pelo presidente Geisel; e, no plano eco-
nômico, a instalação de distritos industriais nas 
principais cidades, que se constituiu nos primeiros 
passos rumo à industrialização do Estado apoiada 
por importantes obras de infraestrutura a exem-
plo da rodovia Cuiabá/Santarém que ensejaria o 
surgimento de uma enorme diversidade de ativi-
dades econômicas ao longo de suas margens em 
face da criação de núcleos urbanos com destaque 
para o próspero município de Sinop, bem como 
da incorporação de vastas áreas agricultáveis pro-
dutoras de grãos e matérias-primas que ajuda-
ram a transformar Mato Grosso num campeão do 
agronegócio.

Presidente aclamado da Fiemt e formalmente 
eleito pelos sindicatos filiados, Otacílio Borges Ca-
navarros tomou posse na presidência da entidade 
na tarde do dia 29 de novembro de 1976, em sole-
nidade realizada na Assembleia Legislativa com as 
presenças do ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, 
do governador Garcia Neto, de autoridades cons-
tituídas e do empresariado mato-grossense. Sem 
perda de tempo, instala novas unidades do Sesi 
e do Senai e moderniza as existentes em Corum-
bá, Rondonópolis, Cáceres, Campo Grande, Vár-
zea Grande, Três Lagoas e Dourados, ao mesmo 
tempo em que toma as providências necessárias 
para a instalação da Federação da Indústria do re-
cém-criado Mato Grosso do Sul, a Fiems, que teve 
como primeiro presidente o meu saudoso amigo 
Jorge Elias Zahran.

Em 14 de outubro de 1980, assumi a presidên-
cia da Confederação Nacional da Indústria – CNI 
com o apoio de todos os presidentes de federa-
ções de indústrias do país, numa época de grande 
efervescência na política e profundos descompas-
sos na economia em face da hiperinflação e da ci-

Prefácio



12  | Otacílio Borges Canavarros

clópica dívida externa. Com a firmeza necessária, 
posicionei a CNI contrária às políticas monetárias 
recessivas de combate à hiperinflação e geradoras 
de desemprego e, nos fóruns nacionais e interna-
cionais, fui um ardoroso defensor de uma solução 
politicamente negociada para o equacionamento 
da dívida externa, origem de quase todos os ma-
les econômicos dessa época.

A concretização dessas propostas contou com 
o respaldo unânime e indispensável dos meus pa-
res, especialmente de Otacílio Canavarros, presi-
dente da Fiemt, que, na condição de tesoureiro e 
membro da diretoria executiva da CNI, pela sua 
competência, discernimento e elevado conheci-
mento da realidade nacional, era uma voz a ser 
ouvida naquela tensa e delicada fase da vida brasi-
leira. Por isso mesmo, estava sempre a proferir pa-
lestras para integrantes de instituições respeitadas 
a exemplo da Escola Superior de Guerra onde par-
ticipou do curso sobre Segurança e Desenvolvi-
mento, oportunidade em que realizou viagens de 
estudos nas capitais do Nordeste e Sul do país e 
em países da Europa. Da mesma forma, com bri-
lhantismo, chefiou a delegação de empresários, 
designada pela CNI, na Conferência Anual da Uni-
do, órgão da ONU dedicado ao desenvolvimento 
industrial, realizada em Viena, tendo feito impor-
tantes contribuições na plenária final. Foi também 
à Alemanha, ao Japão e à Coreia do Sul em mis-
sões especiais da CNI.

Na presidência da CNI, pude e tive imenso 
prazer em colaborar com as justas demandas da 
Fiemt, sob a lúcida e operosa gestão do presiden-
te Canavarros. A edificação da Casa da Indústria e 
de Centros de Atividades do Sesi e de Treinamen-
to do Senai foram obras fundamentais realizadas 
pela Fiemt, patrocinadas pela CNI, em prol do de-
senvolvimento industrial e do processo de inclu-
são social. Num gesto de reconhecimento, o com-
panheiro Otacílio Canavarros me honrou com a 
Medalha Júlio Müller, pelos serviços prestados a 
Mato Grosso, que guardo como uma das melhores 
lembranças de minha passagem pela CNI.

Estudioso das questões que impedem o ple-
no crescimento econômico de Mato Grosso, entre 
as quais a crônica escassez de energia elétrica de 
boa qualidade, o engenheiro e professor da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso Otacílio Cana-
varros, ao se afastar da Fiemt, faz curso de mestra-
do em Planejamento de Sistemas Energéticos, na 
Universidade de Campinas, onde também realiza 
o doutorado.

Ao regressar a Cuiabá, o professor Otacílio arti-
cula as entidades empresariais do Estado – Fiemt, 
Fecomércio, Famato, Cemat – com as universida-
des de Campinas e de Mato Grosso para a celebra-
ção de convênio visando à elaboração de um tra-
balho completo sobre  a Questão Energética de 
Mato Grosso. Concluído e publicado em agosto de 
1997, esse trabalho deu origem à criação do Nú-
cleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamen-
to Energético – Niepe, na Universidade Federal de 
Mato Grosso, entre outras recomendações estru-
turantes como a instalação de usinas termelétri-
cas a partir da importação de gás da Bolívia, o que 
veio a ocorrer nos anos 1990 com a construção do 
gasoduto Bolívia/Cuiabá e a instalação da Usina 
Termelétrica de Cuiabá.

É sobremaneira extensa a folha de serviços 
de Otacílio Borges Canavarros prestada a Mato 
Grosso. Como assinalei no início deste prefácio, 
sua trajetória existencial e profissional se con-
funde com o processo de desenvolvimento des-
te Estado, que nas últimas décadas vem dando 
uma contribuição excepcional à expansão da 
economia nacional como campeão na produção 
de soja, milho, arroz, carne bovina e suína e, as-
sim, fortalecendo a agroindústria e o agronegó-
cio que vêm a ser o carro-chefe das exportações 
brasileiras.

Essa produção poderia ser substancialmente 
expandida com a continuidade da Ferronorte, de 
Rondonópolis a Cuiabá, observa Canavarros, pros-
seguindo até o local onde seria construído o porto 
de Morrinho, na barranca do rio Paraguai, abaixo 
da cidade de Cáceres. Seria a abertura de um gran-
de portal de exportações no âmbito do Mercosul.

Quero, por fim, mais uma vez, cumprimentar 
e parabenizar o amigo e companheiro de tantas 
jornadas Otacílio Borges Canavarros pela contri-
buição ao estudo do processo de desenvolvimen-
to de Mato Grosso e do Brasil com a publicação 
deste magistral compêndio que tenho o privilégio 
de prefaciar e que, no meu entender, deveria ser 
adotado nos cursos de História, Economia, Enge-
nharia e Ciências Sociais das universidades mato-
-grossenses.

Por último, diz a velha sabedoria popular que 
ao lado de um grande homem tem sempre uma 
grande mulher. Ela é Maria Ester – autêntica repre-
sentante da grandiosidade da mulher mato-gros-
sense.
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Otacílio Borges Canavarros, em sua obra lite-
rária A Evolução de Mato Grosso, faz inicialmente 
nobre destaque a seus familiares, seu pai Oátomo 
Canavarros, sua mãe Sra. Irene Borges Canavar-
ros e seus onze irmãos(ãs), moradores na cidade 
de Rosário Oeste, mudando para Cuiabá em 1946 
para a posse do Sr. Oátomo como deputado esta-
dual constituinte, período 1947 a 1950.

Descreveu a sua educação no lar, os seus pe-
ríodos escolares e sua formação como engenhei-
ro pela Universidade do Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro. Em Cuiabá destacou o seu primeiro pro-
jeto, o da instalação de uma fábrica de materiais 
cerâmicos em Várzea Grande, cidade desmembra-
da de Cuiabá no passado já distante, tendo o rio 
como divisa.

A convivência com atividades políticas de seu 
pai e amigos  o levou à natural participação como 
organizador de instituições públicas e particulares 
consideradas indispensáveis àquela época face à 
divisão territorial do Estado de Mato Grosso deter-
minada pela Lei Complementar n° 31/77, editada 
pelo presidente Gal. Ernesto Geisel e a criação de 
novo Estado denominado Mato Grosso do Sul.

A partir de janeiro de 1979, o Dr. Harry Amo-
rim assume a gestão do novo Estado enquanto 
em Mato Grosso, de 1º de janeiro a 15 de março 
de 1979, permaneceu no governo o Dr. Cássio Lei-
te de Barros, assumindo eu, Eng. Frederico Carlos 
Soares Campos, o governo de Mato Grosso pelo 
período de 15 de março de 1979 a 15 de março 
de 1983, por decisão do presidente Geisel, depois 
passando o governo ao Eng. Júlio José de Cam-
pos, com mandato até 15 de março de 1987.

Otacílio Canavarros esteve sempre presente 
destacando, em meu período de governo, suas 
ações na presidência da Federação das Indústrias 
no Estado e das instituições Sesi e Senai suprindo 
deficiências existentes em Mato Grosso. Em seu 
livro tais ações estão destacadas e enriquecidas 
com registro fotográfico. As suas preocupações 
pela correta organização do setor produtivo in-
dustrial eram visíveis, destacando a sua presença 

nos atos relevantes ocorridos no Estado, aqui cita-
dos e com fotos e documentos.

Ressalto as visitas de presidentes da Repúbli-
ca e ministros de Estado, a saber: vice-presiden-
te João Goulart em 1958, presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco em 1966, presidente Emí-
lio Garrastazu Médici em 1971 e 1973, presidente 
Ernesto Geisel em 1974 e 1976, ministro do Tra-
balho Arnaldo Cézar Prieto em 1976, 1978 e 1979, 
ministro de Indústria e Comércio Severo Gomes 
em 1978, presidente João Baptista Figueiredo em 
1980 e 1984, vice-presidente Antônio Aureliano de 
Mendonça Chaves em 1983, ministro de Minas e 
Energia engenheiro Cézar Cals em 1983, além de 
outros.

A presença dessas personalidades do gover-
no federal ao lado das autoridades do Estado, li-
deranças políticas e empresariais e a imprensa, 
com amplo destaque às necessidades sociais e 
aos problemas econômicos regionais, resultou no 
equacionamento e soluções de muitos entraves 
ao nosso desenvolvimento. Como consequência, 
o Estado despontou no cenário nacional em razão 
da principal atividade decorrente dos investimen-
tos na agropecuária, com expressiva participação 
na balança comercial internacional, não despre-
zando os investimentos na agroindústria e no se-
tor extrativo mineral.

Devo destacar a visão do presidente Geisel 
pela irreversível divisão territorial de Mato Grosso, 
a qual propiciou resultados positivos ao nosso Es-
tado no curto e médio prazo. Nesse período, Ota-
cílio pôde desenvolver as suas aptidões técnicas 
e profissionais demonstrando habilidade política 
como acessório indispensável na busca do alcan-
ce de seus ideais. Ele teve liberdade de ação, pre-
paro e inteligência para agir, decidindo de forma 
justa e sempre prestigiado, fatores esses destaca-
dos no presente e necessários no futuro.

No período de meu governo o autor ressalta 
os esforços empreendidos com o apoio do então 
embaixador Roberto Campos, quando, junto ao 
Bird em Washington no final de 1982, eu assinei 

DePoimentos
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o contrato de empréstimo no valor de 195,48 mi-
lhões de dólares, destinados ao asfaltamento de 
três principais rodovias rumo ao norte do Estado, 
recursos esses que, acompanhados do processo 
de licitação das obras, devidamente concluído, fo-
ram repassados ao governador Júlio Campos em 
15 de março de 1983.

O trabalho dos demais governadores foi abor-
dado pelo autor, ficando demonstrado o rápi-
do desenvolvimento de Mato Grosso, bastando 
para isso uma simples avaliação do leitor quanto 
ao aumento do número de municípios no Estado, 
a saber: em 1979, quando da divisão, apenas 34; 
de 1979 a 1982 foram criados 24 novos; de 1983 
em diante mais 83 surgiram, totalizando até o mo-
mento 141 municípios.

Cabe ressaltar que Mato Grosso dispõe de vas-
tas áreas sem ocupações empresariais ou residen-
ciais, disponíveis para serem povoadas por outros 
nossos irmãos que para cá queiram vir, apoiados 
pelo governo federal. Aí está Mato Grosso cola-
borando com saldo financeiro no comércio in-
ternacional e disponibilidade para muitos inves-
timentos nos setores agropastoril, industrial e de 
produção mineral, em que o tino administrativo 
do engenheiro Otacílio Canavarros estará pre-
sente, contribuindo para o Brasil tornar-se a Pátria 
realmente feliz do seu povo.

Eng. Frederico Carlos Soares Campos 
Prefeito de Cuiabá (1967-1969 e 1989-1993) 

Governador de Mato Grosso (1979-1983)

Professor Dr. Otacílio Borges Canavarros,

De maneira geral o homem é variável e ondu-
lante. Feliz daquele que é descoberto em seu silên-
cio, exercitando o intercâmbio social. É o “homo 
totus”, pois o seu espírito é público e político ao 
pensar, coletivamente, desprendido de louvações.

O nome de Otacílio Borges Canavarros me che-
gou por meio da sua produção social, do seu ar-
dor pelo trabalho, nem selvagem, tampouco insa-
ciável.

Visou o bem da sociedade sem iniquidade. Das 
tantas investidas em labutas, descurando de cor 
ideol ógica, vejo a sua maior empreitada em Mato 
Grosso, antes indiviso, o projeto e criação da Fede-
ração das Indústrias de Mato Grosso – Fiemt. Resi-
de nesta conquista o portal de incremento indus-
trial em nosso Estado.

De espírito irrequieto, como educador no ensi-
no superior, professor fundador da nossa Universi-
dade Federal, participou do seu Conselho Diretor 

em atos para consolidar a instituição – a pioneira, 
a Uniselva que é mais agência do desenvolvimen-
to do que acomodada academia dos debates in-
ternos.

Legitimamente, com todo o mérito, é um idea-
lista que fundamentou o seu doutorado no Pla-
nejamento de Sistemas Energéticos na Unicamp, 
com objetivos realizáveis e diretos, como o foi 
com a criação do Núcleo Interdisciplinar de Estu-
dos em Planejamento Energético na UFMT.

Este livro nas mãos do leitor importa em co-
nhecer um homem da segunda milha do Evange-
lho, ou, na Filosofia, a culminância despojada, so-
mente alcançada por quem alçou voo incansável 
enquanto muitos companheiros estavam lentos 
na caminhada.

Benedito Pedro Dorileo
Cuiabá, 3 de agosto de 2018
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A Evolução de Mato Grosso - Otacílio Bor-
ges Canavarros“Sabei que se vos há de 
pedir estreita conta do que fizeste; mas 
muito mais estreita do que deixaste de 
fazer. Pelo que fizeram se hão de conde-
nar muitos, pelo que não fizeram, todos.”

Padre Antônio Vieira

Foi com orgulho que recebi o convite para di-
zer algumas palavras sobre o livro: A Evolução de 
Mato Grosso e o amigo Otacílio. Porém não é fácil 
falar da obra literária de um amigo, mais difícil se 
torna falar de um livro de um apaixonado por sua 
Terra Natal.

Otacílio é uma personalidade mato-grossen-
se considerada em todos os locais que frequenta 
pela pessoa que é, e por nos deixar sempre admi-
rados com seus conhecimentos, seu trabalho, sua 
dedicação e o seu amor por Mato Grosso.

Pelo seu espírito de investigador das potencia-
lidades de sua região, transmitindo-nos sempre 
conhecimentos inovadores de invulgar interesse, 
fruto do seu saber, sua experiência forjada no Co-
légio Pedro II, na Faculdade Nacional de Química 
da Praia Vermelha – Rio, de suas atividades docen-
tes na UFMT, e como presidente da Federação das 
Indústrias de Mato Grosso.

Mas para desencadear o progresso industrial 
de MT, que era na época exclusivamente agro-
pecuário, lançou-se como desbravador para a in-
dustrialização do seu Estado. E nenhum obstácu-
lo, por mais inamovível que seja, resiste por muito 
tempo ao impacto demolidor de uma boa ideia.

Mas Otacílio nasceu predestinado. Sua luta 
tem que frutificar neste solo fecundo, e frutificar 
e pontilhar contra a pressão da máquina que go-
verna o nosso país, que precisa ser extirpada e im-
plantar os valores que dignificam um povo e con-
duz o país ao desenvolvimento e o progresso para 
o bem do povo, fazendo brotar nos corações de 
nossa gente o saber, a cultura, a ética, a honesti-
dade, a dignificação do trabalho, a solidariedade 
e fraternidade, pois sem essas virtudes estamos 
condenados à destruição de nossa Pátria.

Alguma coisa tinha que ser mudada em Mato 
Grosso que afrontasse a inércia cultural, o imobi-

lismo político, e o que é mais grave: o desinteres-
se de uma geração voltada tão somente para o 
imediatismo conjuntural, que ao longo desta in-
feliz década acabou por extirpar o que há de mais 
soberano no processo vital de nossa existência, o 
Ideal.

Alguma coisa terá que mudar, insistimos, para 
que se inicie entre nós o real processo civilizató-
rio, há tanto incubado nas provetas oficiais. Isso 
começa a surgir neste instante por força e catáli-
se desse visionário mato-grossense Otacílio Bor-
ges Canavarros, e por conta deste livro que con-
ta a história da Evolução do desenvolvimento de 
Mato Grosso nessas últimas sete décadas.

Suas propostas para o grande salto do pro-
gresso brasileiro, sobretudo a mudança dos polí-
ticos corruptos que infelicitaram nossa Nação, de-
verão ser seguidas por todos os brasileiros. Suas 
recomendações para a solução de nossos proble-
mas são alentadoras e contribuirão para o desen-
volvimento do Brasil.

Finalmente, falar de Otacílio é alentar nossos 
sonhos libertários, é ter certeza do fim da corrup-
ção institucionalizada, da inversão de valores e a 
esperança de que nunca mais se padeça do discri-
cionarismo direcionado contra o ideal deste seg-
mento digno, honesto e trabalhador que respon-
de pelo nome de Povo Brasileiro.

Se não escolhermos homens probos, dignos, 
competentes e, sobretudo, incorruptíveis, o caos 
se abaterá fatalmente sobre nós. Abjuramos tal hi-
pótese, como alentamos o sonho possível de al-
cançar o pódio onde as derrotas sejam calcadas 
pelo senso eterno da verdadeira vitória, que é o 
triunfo do bem comum.

Otacílio, continue entusiasta e empregue to-
das as suas forças na plantação do bem, da frater-
nidade, do Amor, do carinho no coração daqueles 
que o cercam na vida.

Marcus Vinícius do Nascimento
Médico. Ex–secretário de Saúde de MS. Professor 

de Neuro-Anatomia da UFMS. Membro da Academia 
de Medicina do MS. Membro da Academia de Letras 

Maçônica do MS. Medicina Ortomolecular. Medicina 
Quântica.
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