
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
01/03 0,4134% 04/03   0,4134%        
02/03 0,4134% 05/03 0,4134%
03/03 0,4134% 06/03  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$ 1,9650 R$ 1,9660
Câmbio paralelo R$ 2,06 R$ 2,11
Câmbio turismo/BB R$ 1,8960 R$ 2,0690

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,304
Cotação Turismo R$ 2,4670     R$ 2,6700

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 100,000

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 58,20
Itiquira 59,20
Rondonópolis 59,00
Sorriso 58,30
Alto Garças 59,20
Sapezal 58,10
Campo Verde 58,90
Nova Mutum 58,40

Soja (sc 60 kg) Sorriso 43,25
Campo Verde 48,00
Primavera 47,70
Sapezal 45,00
Lucas do Rio Verde 43,40
Rondonópolis 50,30

Milho (sc 60 kg) Sapezal 20,00
Rondonópolis 21,50
Tangará da Serra                                   18,25

Arroz (sc 60 kg) Sinop 47,57
(sequeiro Tipo 1) Cuiabá 47,57

Boi Gordo (@ - 15kg) Colniza 84,50
Cuiabá 86,00
Barra do Garças 86,00
Água Boa 77,00

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 74,00
Juara 74,00
Alta Floresta 74,00
Cuiabá 80,50

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 5/3

Tabela do INSS para autônomos

Sálario família

5/3/2013

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Janeiro/2013 0,34 1,15 0,92 0,86

Dezembro/2012 0,78 0,68 0,74 0,79

Novembro/2012 -0,03 0,68 0,54 0,60

Outubro/2012 0,02 0,80 0,71 0,59

Setembro/2012 0,97 0,55 0,63 0,57

Agosto/2012 1,43 0,27 0,45 0,41

Julho/2012 1,34 0,13 0,43 0,43

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

C economia2 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2013

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Os lucros, ou melhor, as “sobras” da
Central Sicredi Mato Grosso, Rondônia e Pará
cresceram 132% em 2 anos, saltando de R$
68,914 milhões em 2010, para R$ 159,948 mi-
lhões no ano passado. De acordo com o balan-
ço divulgado nesta terça-feira (05) pelo Sicre-
di, o patrimônio líquido dos 247,7 mil associa-
dos das 13 cooperativas da Central (11 delas
mato-grossenses), fechou 2012 em R$ 737,744
milhões, enquanto que 2 anos antes, os 184,7
mil associados possuíam R$ 420,356 milhões.

Nesse mesmo intervalo o ativo total do
sistema de cooperativa cresceu 90,9%, che-
gando a R$ 4,215 bilhões em 2012, contra os
R$ 2,208 bilhões alcançados em 2010. Com
base nos resultados, a participação do Sicredi
no mercado regional atingiu 14,4% dos depó-

sitos; 9,8% da poupança; 13,9% das opera-
ções de crédito; e 11,4% da população econo-
micamente ativa.

Caso a Capital fosse excluída do cálculo,
o percentual de representatividade dos associa-
dos na população economicamente ativa subi-
ria para 30%, na avaliação do presidente da
Central Sicredi MT/PA/RO, João Carlos Spen-
thorf, ao explicar que o fortalecimento do sis-
tema no interior é grande justamente porque
essa é a sua origem. “Por uma tradição na vi-
vência da sociedade em trabalhar o cooperati-
vismo”. O Sicredi está presente em 73% dos
municípios de Mato Grosso, sendo que, em 31
deles é a única instituição financeira instalada. 

Planejamento - Após o fechamento
financeiro de 2012, têm início as assembléias
gerais que movimentam cerca de 15% dos as-
sociados. Eles elegerão os novos representan-

tes dos conselhos, julgarão o balanço, farão o
planejamento do ano e definirão de que forma
as sobras serão divididas entre eles. Conforme
Spenthorf, o estatuto define, no entanto, as re-
gras da repartição. “Ela é proporcional à mo-
vimentação financeira dos associados. Quem
ajudou mais a gerar esse resultado”. Diferente
do que ocorre nas outras instituições financei-
ras. “Os bancos privilegiam os grandes toma-
dores de crédito e os resultados vão pagar o
banqueiro. Os clientes não se envolvem com o
resultado do banco”.

Perspectivas - Dentre as metas do
Sicredi para 2015 estão o crescimento de 83%
do patrimônio líquido (R$ 1,352 bilhão), de
74% nas sobras (R$ 277,858 milhões), de
29% nas operações de crédito (R$ 4,484 bi-
lhões) e de 35% no número de associados
(334,246 mil).

CRÉDITO 

Pecuária amplia
as contratações

DA ASSESSORIA

ACRIMAT

Contratação de crédito rural
pela pecuária em Mato Grosso mo-
vimentou R$ 2,834 bilhões em
2012, montante 26% superior ao
total contratado em 2011. O volu-
me de recursos desembolsados faz
referência a 33,520 mil contratos
assinados ao longo do ano por pro-
dutores e cooperativas no Estado.
Apesar do crescimento, pesquisas
da Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat) entre os as-
sociados aponta que ainda há mais
demanda do que recursos disponí-
veis e que ano passado, o Fundo
Constitucional do Centro-Oeste
(FCO) deixou de atender pelo me-
nos R$ 175 milhões em contratos
pré-aprovados.

O financiamento na pecuária,
em sua maioria, é utilizado para in-
vestimentos como recuperação ou
reforma de pastagem. O superinten-
dente da Acrimat, Luciano Vacari,
explica que existem poucas linhas
de crédito compatíveis com a ativi-
dade e que o FCO é a mais adequa-
da, porém os recursos disponibili-
zados são aquém da necessidade.
“Temos uma demanda aquecida por
crédito para investimento, mas os
pecuaristas só contratam quando as
condições de pagamentos são con-
dizentes com a renda, o que não é
comum entre a maioria das linhas”.

Em 2011 a pecuária no Esta-
do contratou R$ 2,245 bilhões em
crédito rural por meio de 28.207
mil contratos, de acordo com o
Banco Central do Brasil. O cresci-
mento de 26% entre 2011 e 2012
em Mato Grosso superou o cresci-
mento nacional em crédito rural no
país, que evoluiu 18% entre os 2
anos, passando de R$ 94,112 bi-
lhões para R$ 111,407 bilhões, isso
com relação à agricultura e pecuá-
ria juntas.

O secretário de Política Agrí-
cola do Mapa, Neri Geller, afirma
que está sendo desenvolvido um
trabalho para ampliar e redirecionar
os recursos para atender as deman-
das da pecuária.

BALANÇO SICREDI 

Sobras crescem 132% em 2 anos
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Presidente da Central MT/PA/RO
destaca que o cooperativismo 
vem crescendo no Estado

Lenine Martins/Secom-MT

Recursos são usados para investimento, custeio e comercialização da safra; no Banco do Brasil foram liberados R$ 2,1 bi enquanto que o Sicredi emprestou R$ 1,952 bi

SAFRA AGRÍCOLA Volume se refere aos financiamentos concedidos pelo BB e Sicredi em MT

R$ 4 bilhões liberados
DA REDAÇÃO

Financiamentos para a safra agrícola
2012/2013 em Mato Grosso movimentaram
R$ 2,1 bilhões entre julho de 2012 e janeiro
de 2013. Montante é 25% superior ao libera-
do pelo Banco do Brasil (BB) durante o 2º
semestre de 2011, quando somou R$ 1,68 bi-
lhão, por meio de operações de custeio, in-
vestimento e comercialização. No Sicredi, os
desembolsos totalizaram R$ 1,952 bilhão pa-
ra a atual safra, sendo 35% acima dos valo-
res contratados em 2011, de R$ 1,430 bilhão.
Tradicionalmente, a maior demanda da agri-
cultura empresarial é por recursos para cus-
teio da safra, que até agora somaram R$ 1,06
bilhão, após crescimento de 22,26% sobre os
valores contratados no BB em 2011, quando
chegou a R$ 867 milhões. Para investimento
na atual safra, o setor produtivo captou R$

621 milhões até janeiro, 17,83% a mais que
em 2011, quando foram contratados R$ 527
milhões junto ao Banco do Brasil. Maior
crescimento foi observado no crédito para co-
mercialização, sendo R$
395 milhões contratados
entre julho do ano passado
e janeiro de 2013, 46,29% a
mais que o volume captado
para a safra 2011/2012,
quando não ultrapassou R$
270 milhões. 

Números do Sicredi
mostram que o maior avan-
ço nos empréstimos neste
mesmo período foi para in-
vestimento no atual ciclo produtivo, num to-
tal de R$ 629,219 milhões, 38% acima do re-
gistrado para a safra anterior, equivalente a
R$ 456,582 milhões. Operações de custeio

absorveram o maior volume de recursos con-
tratados pelos produtores mato-grossenses,
num total de R$ 1,252 bilhão e registrou alta
de 29% em comparação com 2011. 

F i n a n c i a m e n t o s
realizados pelo Sicredi

para comercialização
da safra atual foi
pouco expressivo e

envolveu apenas R$
1,937 milhão, retraindo
25% em comparação com
o volume operacionaliza-
do anteriormente, de R$
2,597 milhões. Produtor
no município de Água

Boa, Laércio Fernandes, relata que costuma
recorrer aos bancos para garantir o custeio da
safra de soja e milho e que as condições pra-
ticadas foram adequadas à sua necessidade,

com taxas inferiores àquelas registradas em
2011 e 2010. “Fiz o empréstimo em agosto do
ano passado para plantar 600 hectares de so-
ja e 250 de milho”. 

Presidente da Central Sicredi em Ma-
to Grosso, Pará e Rondônia, João Carlos
Spenthof, entende que o aumento de 35%
nos valores contratados até agora é um óti-
mo índice, considerando o atual crescimen-
to econômico do país. Acrescenta que os fi-
nanciamentos realizados pelo banco envol-
ve um índice de inadimplência inferior a
1,3% ao ano. “O volume de recursos au-
menta a cada ano, assim como as contrata-
ções. Porém a oferta ainda está aquém da
necessidade dos produtores”. 

Gerente de Mercado Agronegócio do
BB, Brasiliano Borges, concorda que o setor
depende de mais recursos, principalmente pa-
ra investimentos.

Meta do BB é 
emprestar cerca 
de R$ 4 bilhões para
agricultura empresarial
mato-grossense até 
o fim da safra


