
de reais, é o valor que o BNDES
espera conceder em empréstimos
para projetos de infraestrutura
este ano, volume 25% 
maior que em 2011

Banco Postal

OBanco Postal registrou
142,3 mil contas

abertas no primeiro mês de
operação, em janeiro, sendo
140,3 mil delas de pessoas
físicas. Pontos de serviços
bancários criados em parceria
entre o Banco do Brasil e os
Correios, as unidades do Banco
Postal contabilizaram no
período 6,8 milhões de
transações entre saques,
depósitos e pagamentos de
contas. Faltam apenas 192
municípios de um total de
5,565 mil cidades brasileiras

para completar o mapa de
atendimento, o que deverá
ocorrer dentro de 2 anos. Hoje,
a base de clientes do BB tem
56 milhões de correntistas.

FCO Rural

Mudanças nas faixas
de renda do produtor
rural garantem taxas
menores para um número
maior de interessados em
contratar linhas de
crédito do Fundo
Constitucional de
Financiamento do
Centro-Oeste (FCO) Rural. Antes,
eram considerados grandes
produtores rurais quem tinha

renda de mais de R$ 1,9 milhão
ao ano. Agora o valor passou para
mais de R$ 90 milhões.

23,4
Oportunidade

A ETH Bioenergia, em Alto Taquari, abre inscrições para o Programa
Jovem Parceiro 2012, direcionado para recém-formados querem iniciar
as carreiras. As vagas estão distribuídas nos 5 polos produtivos de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As inscrições
podem ser feitas pelos sites www.eth.com e
www.ciadetalentos.com.br/eth até 12 de março de 2012.

Economês

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato
Grosso reduziu 7,6% em janeiro deste ano em
comparação com igual período do ano passa-
do. Montante foi fechado em R$ 28,237 bi-
lhões, cerca de R$ 2 bilhões a menos que em
janeiro de 2011. Apesar do aumento nos valo-
res da soja e do milho, principais culturas da
região, o algodão teve desvalorização e puxou
o VBP para baixo.

Há um ano a arroba do algodão era vendi-
da por cerca de R$ 100 e atualmente o mercado
paga R$ 50. Esta queda nos preços fez com que
o VBP do algodão baixasse de R$ 10,771 bi-
lhões para R$ 5,156 bilhões, recuo de 52%, re-
dução proporcional à do preço. Produtor de
Rondonópolis, Alexandre De Marco explica que
o menor valor bruto da produção é consequência
exclusivamente do mercado e do preço pratica-
do, até porque a produção estimada será a mes-
ma, de 720 mil hectares, aproximadamente.
Com relação aos impactos para os produtores,
De Marco explica que o preço de R$ 50 pela ar-

roba, a atividade passa a ter margem reduzida e
qualquer quebra de produção significa prejuízo.

Em contrapartida, o milho apresenta alta
de 48% no VBP, chegando a R$ 5,019 bilhões,
número nunca atingido pelo Estado desde 2005,
de acordo como Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa). A soja, maior
produção estadual, teve aumento de 11% no
VBP em janeiro de
2012, comparando
com mesmo período
do ano passado. Está
prevista a movimen-
tação de R$ 16,293
bilhões entre custos e
ganhos com cultura,
ante R$ 14,671 bi-
lhões em 2010.

Ambas as commodities tiveram incre-
mento decorrente da valorização de preços,
que permanecem em alta por causa da de-
manda aquecida, sendo a soja comercializada
entre R$ 36 e R$ 38 em Mato Grosso, e o mi-
lho foi negociado por preços entre R$ 20 e
R$ 22, ante o preço mínimo de R$ 13,50, es-

tipulado pelo governo federal. 
Outro produto que registrou alta no valor

bruto da produção em janeiro foi a cana-de-a-
çúcar, com incremento de 22%, fechado em
R$ 977 milhões, ante R$ 800 milhões em
2011. Este resultado, segundo o diretor-exe-
cutivo do Sindicato da Indústria Sucroalcoo-
leira de Mato Grosso (Sindalcool/MT), Jorge

dos Santos, é consequência
do aumento na remuneração
dos produtores. Como expli-
ca, a cadeia é uma das úni-
cas em que os ganhos são
divididos entre todos os
componentes. Sendo assim,
as valorizações do etanol e
do açúcar chegaram até os
produtores, mesmo os inde-

pendentes que não possuem usinas.
Com esta valorização, Jorge dos Santos re-

vela que o segmento tem investido na renovação
nos canaviais, como ocorreu na atual safra com
o replantio de 20 mil hectares. Ao todo, são 200
mil hectares plantados para a moagem e 20 mil
para renovação da cana-de-açúcar este ano.

COMÉRCIO

Venda desacelera e fecha
2011 com leve aumento

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Ritmo de vendas no co-
mércio varejista de Mato
Grosso desacelerou no último
ano e fechou 2011 com alta de
3,7% com relação ao ano an-
terior. Índice é 15 pontos per-
centuais menor do que o re-
gistrado em 2010 com relação
a 2009, comprovando a queda
no consumo. Receita de ven-
das também seguiu a tendên-
cia e, apesar da alta de 8,2%,
foi 10 pontos percentuais in-
ferior ao incremento de 2010.

Motivos para desacele-
ração não faltam. Aumento da
taxa de juros no decorrer do
ano, da inflação e a redução
do crescimento da economia
nacional como um todo. Presi-
dente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Cuiabá (CDL),
Paulo Gasparoto explica que
por mais que tenha sido menos
intenso, o resultado é conside-
rado positivo, pois houve cres-
cimento no geral. Segundo
ele, há 2 anos o país registrou
alta de 7% na economia e ano
passado de 3%, o que justifica
a queda nas vendas.

No comércio o que se vê
é reclamação por parte dos lo-
jistas. Gerente de uma loja que
está prestes a fechar, Udson

Rodrigues revela que as ven-
das caíram muito e associadas
aos problemas internos, a em-
presa será fechada ainda este
ano. Segundo ele, ainda tem
consumidor comprando, mas a
demanda é muito inferior.

Gerente de outra loja de
roupas no centro da Capital,
Everson Torres conta que em
dezembro as vendas até que
registraram um pouco de au-
mento, mas que no balanço
geral do ano, o desempenho
nas vendas foi negativo.
“Não conseguimos manter o
ritmo de crescimento que era
registrado em 2010. Espera-
mos que 2012 seja melhor do
que 2011”.

Para Paulo Gasparoto, a
tendência é que as vendas
continuem em ritmo menor.
Isso porque a economia ainda
está instável e os consumido-
res devem permanecer mais
contidos.

No varejo ampliado, que
inclui as vendas de carros e
materiais para construção o ba-
lanço foi melhor, com alta de
9,2% com relação ao que foi
movimentado no ano anterior.
Alta nas vendas, porém, tam-
bém representa metade do que
foi registrado em 2010, quando
a taxa de crescimento em com-
paração com 2009 foi de 19%. 

Chico Ferreira/Arquivo

Neste início do ano, lojistas percebem movimento menor

Montante foi fechado em R$ 28,237 bilhões em janeiro
deste ano, cerca de R$ 2 bilhões a menos que em 2011

Valor da produção de
MT tem queda de 7,6%

Epitácio Pessoa/AE

Soja, a maior produção estadual, teve um aumento de 11% no VBP em janeiro de 2012, comparando com mesmo período do ano passado

Foi um tanto preocupante, no apagar das luzes
de 2011, a cobrança feita ao governo, por
representantes das universidades privadas, de

um repasse das mensalidades de alunos contemplados
pelo Programa de Financiamento Escolar (Fies), no
valor aproximado de R$ 500 milhões. Brasília
argumentou que foi liberado R$ 1,1 bilhão no ano
passado, mas as instituições alegam
que falta a quantia referente às
matrículas de 2010 e 2011. 

Obviamente, a cobrança não
foi um ato fortuito, o que causa
preocupação, considerando a
importância desse financiamento para que mais alunos
de famílias de baixa renda possam ter a oportunidade
de cursar uma boa faculdade. O Fies foi criado em
1999, permitindo a estudantes sem capacidade
financeira de pagar uma instituição privada de Ensino
Superior, condições de financiar toda a sua formação. 

Os juros do programa, considerando que o Brasil
tem uma das maiores taxas básicas do mundo, são
bastante interessantes, variando de 3,5% (para os
cursos superiores de tecnologia, licenciatura,

pedagogia e normal superior) a 6,5% ao ano para todas
as demais faculdades. Atualmente, são contemplados
mais de 560 mil estudantes, distribuídos em 1.459
instituições de Ensino Superior credenciadas, com
2.080 campi cadastrados. 

Depois da criação do ProUni (Programa
Universidade para Todos), o Fies tornou-se ainda mais

interessante, à medida que concede financiamento para
os estudantes que não têm bolsa integral, viabilizando o
pagamento da parcela não coberta. Ou seja, vão-se
criando melhores condições para que mais brasileiros
façam um curso superior, ampliando-se a formação
acadêmica da população. Este é um mérito
incontestável do governo. 

Por isso mesmo, é muito importante que sejam pagas
sempre em dia as mensalidades devidas às instituições de
ensino, de modo que o programa mantenha alta

credibilidade e seja ferramenta cada vez mais eficaz para
o acesso à academia. A manutenção de uma faculdade
tem custos altíssimos, considerando as exigências
relativas aos títulos dos docentes, funcionários, salas de
aula, laboratórios, auditórios, equipamentos e tudo o que
é necessário para um ensino de boa qualidade. Qualquer
quebra orçamentária provocada por atrasos pode ser

altamente prejudicial. 
Certamente, a falha no pagamento

apontado pelas instituições no final de 2011
deve estar atrelado a aspectos pontuais.
Espera-se que o problema seja rapidamente
resolvido e não se torne algo rotineiro na

história do Fies, cujo sucesso tem sido incontestável.
Educação é prioridade máxima, pois se constitui em um
dos fatores que definem os destinos de um povo.
Portanto, os recursos para o setor, em especial as
verbas que contribuem para a ampliação do acesso à
academia, são sagrados, não devendo ser objeto de
qualquer inadimplência.

CUSTÓDIO PEREIRA É ECONOMISTA, ADMINISTRADOR, ESPECIALISTA EM

ENSINO SUPERIOR, MESTRE PELO MACKENZIE E DOUTOR PELA USP
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bilhões

ALTOS E BAIXOS
DA AGRICULTURA 

VBP Centro-Oeste
Mato Grosso R$ 28,2 bilhões
Goiás R$ 15,4 bilhões
Mato Grosso do Sul R$ 8,9 bilhões
Distrito Federal R$ 476,6 milhões

Fonte: Mapa

Custódio Pereiraanálise

Descabida inadimplência


