
milhões

de reais, é o valor que a 
cervejaria Ambev investiu nas
obras da unidade inaugurada
nesta segunda-feira (16) em
São Luís, no Maranhão

Logística

Movimento Pró-Logística apresentou aos produtores
rurais e entidades ligadas ao setor o projeto

Corredores Estaduais do Agronegócio.Técnicos elegeram 120
trechos de rodovias estaduais que são fundamentais para o
escoamento da produção. Na pesquisa foi constatada a
necessidade de investimentos de R$ 266 milhões para
recuperação das rodovias.

Retomada

Representantes do governo federal e dos suinocultores retomam
reunião hoje (17) para avaliar as ações e discutir o estabelecimento de
preço de referência para a carne suína. O encontro de trabalho será na
Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Mapa, em Brasília.

144
Debate

Ne 25 a 28 de julho Cuiabá
receberá registradores de
imóveis e especialistas na área
registral para debater assuntos
como regularização fundiária,
novo Código Florestal, registro
eletrônico, e outros. O evento é
realizado pelo Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil
(IRIB). Mais informações no
portal www.irib.org.br

Na conta

Receita Federal começou a
pagar os R$ 19,544 milhões
referentes ao 2º lote da
restituição do Imposto de Renda
Pessoa Física 2012,
identificados em Mato Grosso.
Ao todo serão beneficiados
14,752 mil contribuintes. No 1º
lote, pago em junho, foram
contabilizados R$ 29,1 milhões
para 19,610 mil pessoas.

Economês

Chico Ferreira/Arquivo
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Produção de milho 2ª safra
será ainda maior este ano. O Institu-
to Mato-grossense de Economia
Agropecuária (Imea) revisou a esti-
mativa e a previsão é que sejam co-
lhidas 14,2 milhões de toneladas do
cereal. Volume é 8,4% superior ao
último levantamento de safra reali-
zado pelo instituto, que previa
13 milhões (t). É mais que
o dobro da quantidade
colhida no ano passado,
que foi de 6,9 mi-
lhões(t).

Segundo técnicos
do Imea, o incremento foi
motivado pela boa produtivi-
dade nas lavouras colhidas até o
momento. Dos 2,5 milhões de hec-
tares plantados nesta safra, a co-
lheita já alcançou 50,3% do total e
a média de produtividade passou de
87 sacas/ha para as atuais 94 sa-
cas/ha, aumento de 8%. Em algu-
mas regiões, como, por exemplo,
Sorriso, que tem a maior área plan-
tada no estado, a média de produti-
vidade nas lavouras tem sido em
torno de 100 a 110 sacas/ha. “É im-
portante destacar que estamos ana-
lisando a produtividade do milho de
alta tecnologia, a partir de agora co-
meça a ser colhido o milho de mé-
dia tecnologia, o que pode vir a re-
duzir o potencial de produtivida-
de”, destaca o analista de grãos do
Imea, Cleber Noronha. 

Os preços também já estão

sentindo reflexos da movimentação
do mercado. De acordo com o pro-
dutor rural e delegado da Associa-
ção dos Produtores de Soja e Milho
de Mato Grosso (Aprosoja) em Sor-
riso, Márcio Giroletti, houve negó-
cios em torno de R$ 17 a R$ 19 a sa-
ca, mas voltado ao mercado externo.
“A comercialização no mercado in-
terno ainda está tímida e com a seca
nas lavouras americanas a tendência
é o mercado internacional demandar

mais milho para exportação”.
Além dos preços, o produtor

em Mato Grosso está atento à ques-
tão da logística para escoamento da
2ª safra. Segundo o presidente da
Aprosoja, Carlos Fávaro, já é gran-
de a movimentação de caminhões
nas estradas e a tendência é aumen-
tar ainda mais. 

Colheita - A colheita de mi-
lho 2ª safra 11/12 em Mato Grosso

passou a metade dos 2,5 milhões
(ha) e chegou aos 50,3%. A região
Médio-Norte é que lidera os traba-
lhos no campo, com 58,1% de uma
área de 1,2 milhão (ha) já colhido.
Destaque para os municípios de
Sorriso e Vera, onde até o final da
semana passada tinham colhido
60% da 2ª safra. O Nordeste do Es-
tado é a 2ª região com maior percen-
tual de área colhida. São 52,7% de
uma área em 126,650 mil hectares.

Produção chegará a 14 milhões de toneladas

Énatural que, durante seus ciclos de vida, todas as empresas
enfrentem problemas e corram o risco de permanecerem
estagnadas. Além dessas dificuldades, as companhias familiares

apresentam outras questões específicas de seu caráter que podem
comprometer o desenvolvimento.

Dois processos são fundamentais para a perpetuação de uma empresa
familiar. O primeiro deles é a sucessão que, quando mal planejada ou mal
conduzida, pode resultar no fracasso do empreendimento. Este processo
precisa ser pensado com antecedência para que ocorra da melhor forma.

A presença do fundador é muito importante, pois ele conhece o caráter da
empresa, o contorno cultural, imprimiu os valores e os consolidou nas políticas
de gestão. Ele é a pessoa adequada para identificar o herdeiro mais preparado
para assumir o comando levando em conta, não só suas habilidades, mas
também sua capacidade de continuar o modelo cultural estabelecido.

Sucessões determinadas apenas por laços familiares prejudicam o
desenvolvimento da companhia. São casos de protecionismo e paternalismo, às
vezes existentes nessas organizações, que debilitam seu crescimento. É comum
encontrarmos situações em que o empreendedor tem como sucessor de todo seu
império, um filho que não está interessado na administração. Com um
planejamento sucessório, todos esses aspectos serão analisados na escolha de
um profissional capacitado para gerir a empresa, com todas as competências
inerentes ao cargo que irá assumir.

O segundo processo que diminui as dificuldades e melhora a produtividade
e o desenvolvimento da empresa é a profissionalização. É um instrumento
utilizado para diferenciar os interesses da família e os da empresa, diminuindo
possíveis conflitos. Profissionalizar significa estabelecer critérios gerais que
irão nortear as decisões dos diretores, além de criar regras para a definição de
papéis corporativos e divisões de tarefas dentro da companhia. 

A conscientização da família é o primeiro passo para realizar a
profissionalização, pois o processo também se aplicará aos membros por
meio de seu enquadramento às regras vigentes, avaliação do seu
desempenho e adequação da sua conduta, da mesma forma que qualquer
membro da organização.

Para elaborar uma profissionalização nas empresas familiares é
necessário conhecer a cultura implantada pelo fundador. Seus
posicionamentos e atitudes traduzem os valores e princípios sob os quais a
companhia foi baseada. A empresa que agregou sua atuação, o conhecimento
do fundador e dos demais colaboradores ao negócio, não perderá a imagem
que construiu com a implantação de um programa de profissionalização. Ao
contrário, a tarefa do consultor é aperfeiçoar e agregar recursos a fim de
melhorar o desenvolvimento da companhia.
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RECORDE NO MILHO 

Dirceu Portugal/AE

Dos 2,5 milhões de hectares plantados nesta safra, a colheita já alcançou 50,3% do total previsto
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Envio do documento à Receita ocorrerá de 20 de agosto a 28 de setembro em todo o país

SILVANA BAZANI
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Proprietários rurais de Mato Grosso
devem entregar a Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
deste ano entre 20 de agosto e 28 de setem-
bro, conforme Instrução Normativa
1.279/2012, publicada no dia 09 de julho.
Estimativa da Receita Federal (RF) é rece-
ber 120 mil declarações no Estado, volume
4,34% maior que o total recebido no último
ano, referente a 115 mil declarações e 9%
maior que o núme-
ro de declarações
entregues em 2010
(110 mil). 

Pela normati-
va, o recolhimento
do ITR deve ser
efetuado em até 4
parcelas iguais,
mensais e consecu-
tivas, sendo a pri-
meira quitada até
28 de setembro e as demais parcelas pagas
até o último dia útil de cada mês, acrescidas
de juros. Exceção é para a declaração com
valor do imposto inferior a R$ 100, que
neste caso deve ser pago em cota única.
Chefe do Serviço de Orientação e Análise
Tributária da Receita Federal (Seort/RF),
Paulo Sérgio Miranda, acrescenta que ne-
nhuma cota deve ser inferior a R$ 50 e tam-

pouco o valor do imposto devido será infe-
rior a R$ 10. São isentos do pagamento do
imposto as propriedades localizadas em as-
sentamentos rurais originados da política
de reforma agrária e aquelas propriedades
situadas em pequenas glebas rurais. 

Chefe do Seort lembra ainda que a in-
cidência do imposto varia de acordo com a
utilização da terra, já que as áreas de preser-
vação não são tributadas. Alíquota mínima

cobrada é de 0,03% para proprie-
dades de até 50 hectares e de

0,45% para aquelas com
área superior a 5 mil hec-
tares. “Mas mesmo os
produtores isentos tem

que apresentar a declara-
ção”. Atraso na entrega da
DITR prevê a cobrança de mul-
ta no valor mínimo de R$ 50,
acrescido de 1% de juro ao mês
calendário ou fração de atraso
sobre o total do imposto devi-
do. “O programa onde é feita a
declaração já calcula a multa”. 

Em Mato Grosso, a cobrança sobre
a área tributável varia de acordo com a
localização da propriedade, observa o
contador da Manancial Contabilidade,
João Leandro de Souza. 

Para ele, a dificuldade dos produtores
em regularizar as propriedades de acordo
com a legislação ambiental impede que um
número maior de declarações do ITR sejam

entregues. Afirma ainda que os pequenos
produtores representam a maior parte das
abstenções da entrega da DITR por falta de
informação. “Os grandes produtores decla-
ram mais porque costumam realizar mais
financiamentos e outras transações finan-

ceiras, agora o pequeno proprietário até es-
quece e quando apresenta a declaração é
porque tem que fazer inventário”.

A não entrega da declaração impede a
emissão da Certidão Negativa de Débito,
necessária à contratação de financiamentos.

Neste ano uma novidade é que a DITR não
poderá ser elaborada em formulários, ape-
nas por computador, com a utilização do
Programa Gerador do DITR 2012, previsto
para ser disponibilizado no site da Receita
Federal no dia 20 de agosto.

Incidência do imposto varia conforme a utilização da terra e alíquota é diferente; áreas de preservação não são tributadas
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120 mil declarações esperadas
IMPOSTO RURAL 

Programa
Gerador do
DITR 2012 estará
disponível no dia 
20 de agosto

Divulgação

Domingos Riccaanálise
Profissionalizar 

o negócio familiar


