
Volume inclui valor contratado por produtores e cooperativas mato-grossenses em 2012

Empréstimo soma R$ 8,4 bi
DA REDAÇÃO

Setor agropecuário de Mato Grosso, incluindo as coo-
perativas, emprestaram R$ 8,454 bilhões em 2012 em opera-
ções de custeio, investimento e comercialização, com recur-
sos oficiais. Montante representa acréscimo de 104,15% so-
bre o total contratado em 2011, quando somou R$ 4,141 bi-
lhões e chega a 147% de alta em relação a 2010 (R$ 3,419 bi-
lhões). Dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e mostram que as contratações para
custeio absorveram 55,09% dos recursos, totalizando R$
4,658 bilhões, superando o crédito total concedido em 2011
para o setor. Demanda para custeio da safra 2012/2013 repre-
sentou expansão de 68,09% em comparação com o penúltimo
ano, quando foram emprestados R$ 2,771 bilhões. Crédito
destinado aos investimentos consumiram a 2ª maior parcela
do total (34,75%), movimentando R$ 2,938 bilhões, avanço
de 154% sobre os financiamentos de 2011, quando foi libera-
do R$ 1,155 bilhão. Para comercialização foram utilizados
R$ 857,193 milhões em 2012, sendo 300% acima do volume
registrado em 2011, de R$ 213,917 milhões. 

Apesar do aumento, o montante financiado por pro-
dutores e pecuaristas em Mato Grosso, detentor da maior
produção de grãos e maior rebanho bovino do país, ainda é
cerca de 50% inferior ao total contratado pelos estados do
Paraná (R$ 17,252 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 16,278
bilhões) e São Paulo (R$ 14,689 bilhões), regiões que man-
têm elevada produção agrícola e pecuária. Presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Fa-
mato), Rui Prado, entende que es-
sas regiões agregam um número
maior de produtores, o que acaba
se refletindo no montante financia-
do. Quanto ao avanço na busca pe-
lo crédito no Estado, diz que a po-
lítica de redução de juros adotada
pelo governo federal no ano passa-
do atraiu o setor, que além disso

dispunha de maior rentabilidade para liquidar as dívidas.
“Houve uma renegociação de dívidas anteriores”. 

Na opinião do representante das Cooperativas Agrí-
colas do Conselho da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras em Mato Grosso (OCB) e vice-presidente da Uni-
cotton, Gilberto Goellner, além desses fatores, o fortaleci-
mento do cooperativismo tem influenciado na tomada do
crédito oficial. “Com os juros menores, há um incentivo
para os produtores se associarem, porque desburocratiza o
acesso, facilitando tanto para os bancos quanto para quem
produz”. Ele entende que a captação desses recursos ain-
da não é maior pelas cooperativas estaduais porque mui-
tas são constituídas por produtores de médio porte, que se
associam para aquisição de insumos e negociam à parte os
investimentos e a comercialização da produção.

Nacional - Em todo país, o segmento agropecuário
associado às cooperativas demandou R$ 112,065 bilhões em
financiamentos em 2012, um aumento de 19,07% na busca
pelo crédito em relação a 2011, quando foram contratados R$
94,112 bilhões. Com o custeio da produção foram consumi-
dos R$ 63,3 bilhões no último ano, alta de 26,86% ante 2011.
Os investimentos resultaram em empréstimos de R$ 32,056
bilhões no ano passado, 32,08% a mais que o saldo registra-
do pelo Ministério da Agricultura em 2011, de R$ 24,269 bi-
lhões. Empréstimos para comercialização diminuíram 2,72%
na mesma base comparativa, totalizando R$ 16,708 bilhões
em 2012, ante R$ 17,176 bilhões no penúltimo ano. 
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Captação desses recursos só não é maior pelas cooperativas porque muitas são de médio porte

Movimento no aeroporto cai 5% Sojicultores começam a ter perdas
DA REDAÇÃO

Com perdas de até 10% nas
lavouras de soja, afetadas pelas
chuvas intermitentes nesta época
em que a oleaginosa está sendo co-
lhida, alguns produtores anteveem
dificuldades em liquidar os em-
préstimos. É o caso do sojicultor
Jaime Luiz Coradini, que contra-
tou financiamento para investir no
plantio de 1,7 mil hectares de soja,
no município de Primavera do
Leste. “Para safra 2011/2012 tam-
bém fiz empréstimo, mas não tive
perdas na safra passada, agora nes-
ta já chega a 7 sacas por hectare de
perda”. Situação atual é preocu-
pante em todo o Estado, comple-
menta o presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso (Famato), Rui Prado. 

Por isso, uma das reivindica-
ções do setor ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) tem sido a adoção de uma
política de seguro rural, além da
ampliação e desburocratização do
crédito oficial. Presidente da Fama-
to, Rui Prado, diz que os produtores
precisam aumentar a quantidade e
capacidade atual dos armazéns exis-
tentes no Estado. Estima que para
suprir a carência do setor seriam ne-
cessários R$ 30 bilhões, para cus-
teio e investimento.

Conforme anunciado pelo se-
cretário de Política Agrícola do Ma-

pa, Neri Geller, devem ser aprova-
dos R$ 12 bilhões para Plano Agrí-
cola e Pecuário (PAP) 2013/2014.
Prado diz que o crédito oficial tem a
vantagem de ser mais barato para o
produtor, mas que esse montante
atenderia a necessidade dos produto-
res mato-grossenses apenas para
custeio da safra. Na avaliação do ge-
rente de Desenvolvimento do Siste-

ma Sicredi em Mato Grosso, Danilo
Vincentim, o ano de 2013 deve en-
cerrar com crescimento na busca por
crédito semelhante ao observada no
último ano, como resposta à expan-
são da atividade agrícola sobre as
áreas de pastagens. “Os agricultores
são os que mais captam esses recur-
sos, porque o ciclo da agricultura é
mais curto e o retorno mais rápido”. 

EVANIA COSTA
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Calendário, obras da Copa e
alta no preços das passagens “der-
rubaram” em 5% a movimentação
no Aeroporto Marechal Rondon,
em Várzea Grande, em janeiro de
2013, quando foram registrados
embarques e desembarques de
234,053 mil passageiros. De acor-

do com a Infraero, no mesmo mês
do ano passado, 346,309 mil pes-
soas passaram pelo local.

O recuo foi sentido pelo setor.
Para a consultora de viagens da
CVC, Ingrid Almeida, o aumento
aproximado de 15% no preço das
passagens aéreas foi uma das gran-
des responsáveis pela retração. “As
companhias aéreas cobraram um
preço abusivo em janeiro, na alta

temporada”, diz, frisando que mes-
mo os valores ofertados pela inter-
net estavam altos.

Stephanie Campelo, consul-
tora de viagens da Companhia do
Turismo, acredita que o calendário
de 2013 afetou diretamente na mo-
vimentação no primeiro mês do
ano. Segundo ela, como o Carnaval
“caiu” próximo ao período de fé-
rias, e muitos clientes optaram por
viajar uma vez, só em fevereiro.
“No ano passado, o Carnaval foi
em março e quem tinha condições
viajou nas duas datas”.

A diminuição no número de
voos é citada pelo presidente da As-
sociação Brasileira dos Agentes de
Viagens em Mato Grosso (A-
bav/MT), Nilson Freitas, acreditan-
do que a decisão tenha sido tomada
pelas companhias áreas por causa
da obras no aeroporto e também em
razão da fusão de empresas, como a
Trip e a Azul. “A companhia quer
andar com máximo de ocupação e
decide cancelar os voos mais ocio-
sos. Percebemos isso com a junção,
mas não foi nada muito visível”.

Freitas revela que o movi-
mento em fevereiro deve permane-
cer em baixa. Durante uma semana
e meia o Carnaval coloca a ocupa-
ção em alta, mas não é suficiente
para compensar o restante do mês
que é curto e “ruim”. “Em março
as coisas começam a entrar nos ní-
veis normais”.

João Vieira

No 1º mês do ano cerca de 234 mil pessoas passaram pelo local

Chico Ferreira/Arquivo

Excesso de chuva faz máquinas reduzirem o ritmo da colheita

SETOR PRODUTIVO 

Valores concedidos no Estado
Operação 2010 2011 2012
Custeio R$ 2,140 bilhões R$ 2,771 bilhões R$ 4,141 bilhões
Investimento R$ 1,114 bilhão R$ 1,155 bilhão R$ 2,938 bilhão
Comercialização R$ 163 milhões R$ 213 milhões R$ 857 milhões
Total R$ 3,419 bilhões R$ 4,141 bilhões R$ 8,454 bilhões

REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.710,78 - -

De 1.710,78 até 2.563,91 7,5% 128,31

De 2.563,92 até 3.418,59 15% 320,60

De 3.418,60 até 4.271,59 22,5% 577,00

Acima de 4.271,59 27,5% 790,58

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal (depósitos realizados a partir de 04/05/12)

Dia Poupança Dia Poupança
05/02 0,4134% 08/02   0,4134%        
06/02 0,4134% 09/02 0,4134%
07/02 0,4134% 10/02  0,4134%

As cadernetas de poupança abertas nos 

dias 29, 30 serão corrigidas com o índice do dia 1º

10,93% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,9580 R$ 1,9590
Câmbio paralelo R$ 2,03 R$ 2,11
Câmbio turismo/BB R$ 1,8730 R$ 2,0630

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,334
Cotação Turismo R$ 2,5400 R$ 2,7200

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 104,000

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Salário-de-contribuição (R$) Alíquotas (%)*

Até 1.247,70 8,00
De 1.247,71 até 2.079,50 9,00
De 2.079,51 até 4.159,00 11,00

* Portaria Interministerial MPS/MF n°15 de 10 de Janeiro de 2013  

IMPOSTOS

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 55,70
Itiquira 57,00
Rondonópolis 56,80
Sorriso 55,80
Alto Garças 56,70
Sapezal 55,60
Campo Verde 56,40
Nova Mutum 56,40

Soja (sc 60 kg) Sorriso 46,50
Campo Verde 49,00
Primavera 48,00
Sapezal 46,80
Lucas do Rio Verde 47,00
Rondonópolis 51,25

Milho (sc 60 kg) Sapezal 18,50
Rondonópolis 21,00
Tangará da Serra                                   17,50

Arroz (sc 60 kg) Sinop 47,20
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 47,20

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,00
Cuiabá 86,00
Barra do Garças 84,00
Água Boa 75,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 75,00
Cuiabá 79,75

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 14/2

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

14/2/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Dezembro 0,78 0,68 0,74 0,79

Novembro -0,03 0,68 0,54 0,60

Outubro 0,02 0,80 0,71 0,59

Setembro 0,97 0,55 0,63 0,57

Agosto 1,43 0,27 0,45 0,41

Julho 1,34 0,13 0,43 0,43

Junho 0,66 0,23 0,26 0,08

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 46,27

Indicadores
Salário de contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento do INSS (%)

R$ 678,00 (valor mínimo) 11% (simplificado) = R$ 74,58

de R$ 678,000 (valor mínimo) até R$ 4.159,00 (valor máximo) 20% (normal) = teto máximo de R$ 831,80.

A tabela de contribuição para segurados, contribuinte individual e facultativo para o pagamento de remuneração a par-
tir de 2013. O plano simplificado tem uma alíquota menor (11), mas não serve para aposentadoria por tempo de servi-
ço. Benefícios incluídos: auxílio-doença, salário maternidade, pensão po morte, auxílio-reclusão, aposentadoria por in-
validez e por idade. Exceção: aposentadoria por tempo de contribuição. 
O plano normal de alíquota de 20%, porém, o contribuinte terá todos os benefícios do trabalhador normal 

Ganhos até Salário família

R$ 608,80 R$ 31,22
R$ 915,02 R$ 22,00
Salário mínimo vigente a partir de 1º de janeiro de 2013 R$ 678,00

economiaC2 CUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2013 A GAZETA

Fonte: Mapa/para produtores e cooperativas 


