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Superávit da balança comercial mato-
grossense superou em 2,88% o saldo alcan-
çado pelo país no 1º trimestre deste ano, em
um resultado inédito, favorecido pelo incre-
mento de 45,33% sobre o resultado alcança-
do em igual período de 2011, de US$ 1,725
bilhão. No acumulado dos 3 primeiros me-

ses do ano a comercialização dos produtos
estaduais movimentou US$ 2,507 bilhões,
enquanto o montante obtido pelo país ga-
rantiu US$ 2,437 bilhões no mesmo perío-
do, de acordo com dados divulgados pela
Secretaria Estadual de Indústria. Comércio,
Minas e Energia (Sicme), apurados pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic). 

Projeções sustentam que 2012 será

encerrado com um superávit de US$ 12 bi-
lhões para Mato Grosso e de US$ 19,50 bi-
lhões para o Brasil, conforme pesquisa Fo-
cus. Se concretizada a previsão, a participa-
ção estadual no saldo da balança brasileira
corresponderá à mais da metade (63%). No
ano passado, o resultado mato-grossense
correspondeu a 32% do superávit brasileiro,
de US$ 29,794 bilhões, totalizando US$
9,521 bilhões. Há 6 anos, o saldo da balan-

ça comercial do Es-
tado (US$ 3,927 bi-
lhões) correspondia
a 8,5% do superávit
do país (US$
46,077 bilhões). 

Este ano, o
destaque estadual é
justificado pela alta
na produção de
grãos, que som a
35,888 milhões de
toneladas, valoriza-
ção das commodi-

ties agrícolas e aumento da demanda inter-
nacional, especialmente pela China, explica
o economista Pedro Razente. Contrapõe-se
a esse cenário o incremento nas importa-
ções (9,47%) de produtos industrializados
pelo restante do país, especialmente auto-
mobilísticos, acrescenta o economista Vi-
valdo Lopes. “Mato Grosso tem tradição de
importar muito pouco e nossa balança é ba-
sicamente de agronegócio”. 

No acumulado de janeiro a março des-
te ano, as exportações mato-grossenses evo-
luíram 41,62% em faturamento sobre igual
período de 2011, totalizando US$ 2,830 bi-
lhões, ante US$ 1,998 bilhão do último ano.
Foram exportadas 5,388 milhões de tonela-
das de produtos, 24,17% a mais que em
igual período de 2011, quando foram em-
barcadas 4,339 milhões (t). No país, o au-
mento nas exportações correspondeu a
7,5%, gerando US$ 55,079 bilhões até o fe-
chamento de março, contra US$ 51,232 bi-
lhões no mesmo período do ano passado.

No comparativo com fevereiro, hou-

ve aumento de 121% no faturamento e
107% na quantidade de embarques em mar-
ço, considerando que no 2º mês deste ano o
embarque de 1,327 milhão (t) movimentou
US$ 681,693 milhões. Em relação a março
de 2011, quando a comercialização de 1,933
milhão (t) de produtos gerou US$ 1,018 bi-
lhões para o Estado, a variação foi de
47,92% no faturamento e de 42,35% na
quantidade de embarques. 

Lideraram o saldo das exportações o
complexo soja (US$ 2,074 bilhões), além
do milho (US$ 172,701 milhões), algodão
(US$ 160,664 milhões), carnes bovina
(US$ 121,157 milhões) e de aves (US$
108,173 milhões) e ouro (US$ 40,156 mi-
lhões). Analista do Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agropecuária (Imea),
Daniel Latorroca, observa que o consumo
de carne bovina tem mantido bom desem-
penho tanto no mercado interno quanto in-
ternacional, apesar do embargo russo, res-

trição que refletiu fortemente nos
embarques de carne suína. Quan-

to a comercialização do ou-
ro, o diretor da Apoena Mi-
neradora, Carlos Bertoni,
afirma que permanece está-
vel. “O preço do ouro me-
lhorou muito nos últimos 3
anos e isso é fundamental
para o mercado”. No tri-
mestre, Mato Grosso ex-
portou 749 (t) do metal. 

SUPERÁVIT COMERCIAL No 1º trimestre deste ano, balança estadual somou 2,507 bi e a nacional US$ 2,437 bi

Mato Grosso supera o Brasil

Jonne Roriz/AE

No trimestre, o maior volume exportado foi do complexo soja, com US$ 2,074 bilhões negociados

Epitácio Pessoa/AE

Maior parte das compras está relacionada ao agronegócio

Importações estaduais crescem 18% este ano
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No acumulado até março, as
importações mato-grossenses
evoluíram 18,24% sobre igual pe-
ríodo do ano passado, movimen-
tando US$ 323,096 milhões, ante
os US$ 273,235 milhões de 2011.
Quantidade de produtos importa-
dos reduziu, entretanto, 4,22% no
período. Foram 628,090 mil tone-
ladas adquiridas nos 3 primeiros
meses de 2011, contra 601,540
mil (t) este ano. Em relação a fe-
vereiro (US$ 89,132 milhões),
houve aumento de 28,19% nas
importações realizadas em março,

de US$ 114,260 milhões, quando
foram adquiridas 182,918 mil (t)
de produtos pelo Estado. 

No comparativo com mar-
ço do ano passado, quando so-
mou US$ 92,589 milhões, a va-
riação chegou a 23,4%, com in-
cremento de 3,74% na quantida-
de de produtos importados, equi-
valente a 189,773 mil (t) naquele
mês. Em todo país, o saldo das
importações no 1º trimestre cor-
respondeu a US$ 52,642 bilhões,
9,47% acima do registrado em
igual período do ano passado, de
US$ 48,087 bilhões. 

Pelo Estado, os principais

produtos importados foram clore-
to de potássio (US$ 101,912 mi-
lhões), ureia (US$ 70,387 mi-
lhões), sulfato de amônia (US$
34,326 milhões), superfosfato
(US$ 17,743 milhões), adubos ou
fertilizantes (US$ 23,528 mi-
lhões), tubos de plástico (US$
4,557 milhões), máquinas e apare-
lhos para preparo de carnes (US$
4,251 milhões). Em todo país, li-
deraram as importações de petró-
leo (US$ 2,960 bilhões), automó-
veis (US$ 1,542 bilhão), óleo die-
sel (US$ 1,392 bilhão) e gás natu-
ral (US$ 688,043 milhões).

Aquisição de adubos res-

ponderam pela maior parte das
aquisições no mercado interna-
cional, favorecida principalmen-
te pela valorização da soja e al-
godão, segundo análise do dire-
tor presidente do Porto Seco de
Cuiabá, Francisco Antônio de
Almeida. “A (cotação da) moeda
(norte-americana) está flutuando
e o produtor está mais capitaliza-
do, então fica bom para investir
na produção”. Acrescenta que o
aumento da área plantada com
soja e milho também foi decisivo
na participação dos adubos entre
os produtos mais importados pe-
lo Estado. (SB)

Usina Mário Covas gera 585 MW em 3 dias
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Usina Governador Mário Co-
vas (Termelétrica de Cuiabá) gerou
585 megawatts (MW) de energia
entre sexta-feira (13) e domingo
(15), uma média de 195 MW por
dia, após determinação do Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), na última sexta-feira. Por
enquanto, não há prazo para sus-
pensão da operação. Decisão foi
tomada após constatação de baixa

nos reservatórios das usinas locali-
zadas no Sul do país e o objetivo é
equilibrar a disponibilidade de
energia. 

Relatório da ONS divulgado
no domingo (15) identificou que os
reservatórios do Sul estavam abas-
tecidos em 30,39%, enquanto no
Sudeste/Centro Oeste chegava em
77,45%, no Nordeste em 82,09% e
no Norte em 99,51%. Otimização
energética é possível por causa do
sistema interligado e uma prática
normal nessas situações de baixa

nos reservatórios. A intervenção
pela termelétrica irá aliviar inclusi-
ve a sobrecarga da demanda na su-
bestação do Coxipó, administrada
pela Eletronorte, situação oposta à
registrada no ano passado. 

Usina Mário Covas tem capa-
cidade para gerar 480 MW de ener-
gia, e estava há 4 anos e 7 meses
paralisada. Determinação da ONS
foi para geração diária de 167 MW
até domingo passado, e mais 167
MW diários durante esta semana,
com acionamento da 2ª turbina. 

Produção e demanda nacio-
nal é analisada semanalmente pe-
lo ONS, e indicará a suspensão
ou prolongamento das atividades
da Termelétrica de Cuiabá. Para
geração de energia, a usina irá
demandar um consumo diário de
2,1 milhão de metros cúbicos
(m3) de gás natural, fornecidos
pela Petrobras, que arrenda a usi-
na desde setembro do ano passa-
do. A estatal recebe da Bolívia
cerca de 30 milhões (m3) de gás
diariamente.

SISTEMA ELÉTRICO 

Otmar de Oliveira/Arquivo

Segundo ONS, operação da termelétrica não tem prazo definido

JANEIRO A MARÇO

FONTE: SICME

Região Exportação Importação Saldo

Mato Grosso US$ 2,830 bilhões US$ 323 milhões US$ 2,507 bilhões

Brasil US$ 55,079 bilhões US$ 52,642 bilhões US$ 2,437 bilhões 

Desempenho trimestral

REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.637,11 - -

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5% 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15% 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5% 552,15

Acima de 4.087,66 27,5% 756,53

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

13/04   0,5882% 16/04   0,5330%          
14/04 0,5995% 17/04   0,5494%
15/04  0,5522% 18/04  0,5750%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

10,78% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8320 R$ 1,8340
Câmbio paralelo R$ 1,85 R$ 1,99
Câmbio turismo/BB R$ 1,8430 R$ 1,9230

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3109
Cotação Turismo R$ 2,4400        R$ 2,5230

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 96,200

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Até 1.174,86 8,00
De 1.174,87 até 1.958,10 9,00
De 1.958,11 até 3.916,20 11,00
Acima de 3.916,21 11,00

* Para empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados, apartir de janeiro de 2011

IMPOSTOS

Contribuinte Individual e Facultativo
Para os segurados contribuintes individual e facultativo que optarem pelo Plano Simplificado da Previ-

dência o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 622,00) e pa-
ra quem recebe acima de R$ 622,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite mínimo ao li-
mite máximo de contribuição (R$ 622,00 a R$ 3.916,21).

Contribuinte Autônomo
- Quem recebe de pessoa física recolhe por meio de carnê, com alíquota de 20,00% sobre o valor re-

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 124,40) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 783,24).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor re-

cebido, respeitando o limite mínimo de R$ 622,00 (R$ 68,42) e o teto máximo de R$ 3.916,21 (R$ 430,78).
- Quem recebe de pessoa jurídica e pessoa física recolhe por meio de GPS com alíquota de 11,00%

sobre o valor recebido, respeitando o limite máximo de R$ 3.916,21 (R$ 430,78), caso não atingir o teto máximo
de (R$ 783,24) a diferença deverá ser recolhida através de via carnê.

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem
pela exclusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do sa-
lário mínimo (R$ 622,00 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 49,00
Itiquira 50,00
Rondonópolis 49,80
Sorriso 49,10
Alto Garças 50,00
Sapezal 48,90
Campo Verde 49,70
Nova Mutum 49,20

Soja (sc 60 kg) Sorriso 47,00 
Campo Verde 49,50
Primavera 49,80
Sapezal 47,80
Lucas do Rio Verde 47,50
Rondonópolis 50,20 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 19,60 
Rondonópolis 21,60
Tangará da Serra 19,20 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,18
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,18
Barra do Garças 84,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 84,50
Cuiabá 87,00
Cuiabá 78,47
Água Boa 76,58

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 78,13
Juara 75,50
Alta Floresta 75,50

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 16/4

Autônomos
16/4/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Fevereiro -0,06 -0,07 0,39 0,45

Janeiro 0,25 0,66 0,51 0,56

Dezembro/11 -0,12 0,61 0,51 0,50

Novembro/11 0,50 0,60 0,57 0,52

Outubro/11 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro/11 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto/11 0,44 0,39 0,42 0,37

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

Indicadores
C2 economia CUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012 A GAZETA


