
milhões

de reais, foi o valor do lucro 
líquido da Equatorial Energia no 
2º trimestre deste ano, recuo de
0,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado

Gás natural

Primeiro semestre do ano encerra com alta de 14,74% na
venda de gás natural no país, na comparação com o

mesmo período de 2011, graças ao crescimento do consumo
dos segmentos comercial (7,14%), residencial (9,66%) e
termoelétrico (87,45%). Foram consumidos diariamente, em
média, 55,7 milhões de metros cúbicos de gás no mês de junho
de 2012. 

Juros

Dados do Banco Central
mostram que o juro médio do
crédito livre ficou em 31,1% em
junho, menor que os 32,9%
calculados em maio. Foi o 4º mês
consecutivo de redução da taxa na
comparação com o mês anterior e
novamente a taxa desceu ao menor
patamar cobrado pelos bancos na
série histórica. Já a taxa ao
consumidor ficou em 36,5%, a
menor desde julho de 1994. Para
pessoa jurídica, a taxa recuou de
25% em maio para 23,8% em
junho. A queda é resultado de uma
diminuição do spread bancário.

44.2
Mais 1 dígito

A partir de hoje (29) os
telefones celulares da região
metropolitana de São Paulo,
atendidos pelo DDD 11, passarão
a ter um número a mais, o
chamado 9ª dígito. Com isso, para
ligar para um telefone móvel
dessa área, será necessário
digitar a tecla 9 antes do número
de celular. O mesmo procedimento
valerá para os torpedos. 

Motivo

Medida foi adotada pela
Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) para
ampliar o número de
combinações existentes,
permitindo assim o atendimento
da crescente demanda de novos
usuários. Na região, existem 34
milhões de celulares. Só nos
últimos 12 meses houve
crescimento de 17%.

Economês
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Exportações da pluma de algodão produzido em Ma-
to Grosso no 1º semestre deste ano aumentaram 925% em
volume e 972% em receita em relação a igual período de
2011. Nos 6 primeiros meses de 2012 foram embarcadas
176,103 mil toneladas do produto, movimentando US$
324,103 milhões, ante 17,172 mil (t) no ano anterior, sufi-
cientes para gerarem US$ 30,226 milhões. Quantidade en-
viada ao mercado internacional é a maior dos últimos 5
anos, conforme dados do Ins-
tituto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) e
superou em 59,78% a quanti-
dade exportada durante o 1º
semestre de 2009 (110,213
mil/t) e em 30% a receita
(US$ 140,861 milhões), re-
corde para o período. 

Em junho, especifica-
mente, as exportações da
pluma mato-grossense atingiram o maior volume, tota-
lizando 23 mil (t), contra 122 (t) em igual mês de
2011, avanço de 18,752% no período. Como maior
comprador do produto estadual identificou-se a Tur-
quia (5,7 mil/t), seguida da China (5,6 mil/t), que jun-
tas abocanharam 46,8% das exportações de junho. 

No semestre, o maior comprador foi a China (38,417
mil/t), responsável por adquirir 22% da pluma de algodão
produzida em Mato Grosso, acompanhada da Indonésia
(27,408 mil/t) e da Coreia do Sul (24,238 mil/t).

Diagnóstico do Imea mostra que ao final do semestre
95% das exportações da pluma de algodão foram destinadas
aos países asiáticos. Produção comercializada até agora é re-
sultante da safra 2010/2011, já que da safra atual ainda res-

ta 49% a ser colhida no Estado, algo equivalente a 350 mil
hectares. Analista de mercado do Imea, Elisa Mauro Gomes,
explica que o incremento registrado no 1º semestre deste
ano foi ocasionado pelos baixos estoques, resultantes de
uma produção menor em 2010, que voltou a subir na última
safra. Na temporada 2009/2010 foram cultivados 419 mil
hectares de algodão em Mato Grosso. Na safra seguinte, a
área plantada aumentou para 725 mil hectares, resultando
em 937,361 mil toneladas de algodão em pluma. 

Para este ano são projetadas 99,441 mil toneladas
de pluma de algodão provenientes de 722 mil hectares.

De acordo com a balança de
oferta e demanda da Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), 52% dessa
produção deve ser reservada

ao mercado internacional. No
ano passado, 38% do total foram

destinados o consumo externo. “Tra-
dicionalmente nos últimos anos a
maior parte era para o mercado inter-
no, mas neste ano a demanda interna

está fraca porque a indústria está produzindo menos”. 
Comercialização realizada pela Cooperativa Agroin-

dustrial do Centro Oeste (Coabra) comprova que o mercado
está aquecido. Durante o 1º semestre deste ano, foram des-
tinadas 3 mil toneladas de algodão em pluma para exporta-
ção e outras 4 mil toneladas atenderam a demanda interna.
No ano passado, a comercialização total no semestre se li-
mitou a 3 mil toneladas, conforme informações do analista
de comercialização da Coabra, Fernando Mauro Gimenez.
Ele explica que como o algodão estava com os preços ele-
vados até o fim do ano passado, muitos produtores espera-
ram para entregar o produto. Com os preços em declínio, de-
cidiram cumprir os contratos e isso contribuiu para o cresci-
mento das exportações no 1º semestre deste ano. Segundo dados do Imea, quantidade enviada ao mercado internacional é a maior dos últimos 5 anos
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PLUMA DE ALGODÃO No 1º semestre deste ano foram embarcadas176,1 mil toneladas; receita também subiu

Exportações saltam 925%

Expansão segue para o interior
NAYANA BRICAT

ESPECIAL PARA A GAZETA

Setor imobiliário no inte-
rior de Mato Grosso registra uma
curva ascendente de crescimen-
to. Nos últimos anos, a demanda
vem se concentrando nas cidades
onde o agronegócio é mais forte.
Novos conceitos de construção
estão sendo levados para as re-
giões Norte e Sudeste, onde em-
preendedores de todo o país es-
tão investindo no setor que mais
emprega no Brasil. Proprietário
da Imobiliária Eldorado, em
Rondonópolis, Carlos Alberto
Lúcio dos Santos, diz que este é
um momento favorável para em-
presários. Ele, que tem o negócio
há 10 anos, afirma que compara-
do à Capital, o interior tem pre-
ços acima do mercado. 

“O Estado está em expan-
são. A Copa do Mundo está incen-
tivando os investidores e também
as linhas de crédito que são libera-
das para todas as classes são os
principais responsáveis por esta
evolução”. Rafael Nogueira, pro-
prietário da Benterra Incorpora-
ção Imobiliária está investindo
em um empreendimento de alto
padrão em Sorriso. Para ele esta é
uma das regiões mais promissoras

porque tem um crescimento anual
satisfatório. “As novas empresas
percebem que faltam algumas
coisas para completar a infraestru-
tura da cidade e assim descobrem
um nicho de mercado que traz lu-
cro e ao mesmo tempo colabora
com o progresso da região”. 

Residencial Cidade Jardim é
o primeiro investimento aqui, lan-
çado em abril deste ano, já foram
vendidos cerca de 150 lotes. “U-
ma série de fatores garantem o su-
cesso nas vendas, como o aumen-
to populacional, a Copa de 2014
que está trazendo grandes em-
preendimentos, e principalmente
o agronegócio”. Nogueira ainda
conta que tem novos investimen-
tos previstos para os próximos
anos em Mato Grosso. 

O presidente do Sindicato
das Indústrias da Construção de
Mato Grosso (Sinduscon/MT),
Cezário Siqueira atribui a base
agrícola como principal fator de
crescimento. Para ele as linhas de
crédito que permitem o financia-
mento de imóveis para todas as
classes e a geração de renda esti-
mulada pelas novas empresas
que se instalam no interior con-
tribuem para que aumente a pro-
cura por imóveis na região.

De acordo com Siqueira, o

setor privado tem condições para
continuar investindo e o poder
público vai conseguir acompa-
nhar essa tendência. “Cada domí-
nio deve cumprir com sua res-
ponsabilidade, o setor privado in-
veste em moradias e o poder pú-
blico deve garantir melhorias em
transporte, educação, segurança,
entre outros, nos locais onde há
crescimento habitacional”. 

Para o presidente do Con-
selho de Corretores de Imóveis
de Mato Grosso (Creci/MT), Ruy
Pinheiro, “Mato Grosso é a bola
da vez”. Ele atribui a expansão
do setor da construção civil ao
bom momento da economia.
“Empresas de todos os setores
estão investindo no interior por-
que é o celeiro do agronegócio.
Isso faz com que tenhamos ne-
cessidade de mais construtoras,
mais moradia para as pessoas”.
Segundo o Creci, de 2010 até ho-
je houve uma avalanche no nú-
mero de corretores em todo o ter-
ritório mato-grossense. Desde o
início de 2012 entraram ao mer-
cado imobiliário 550 corretores.
“Mais de 15 empresas estão fa-
zendo aplicações na Capital e no
interior atualmente. Se os resul-
tados forem positivos precisare-
mos de mais profissionais”.Cidades onde o agronegócio é forte passam a ser o foco de construtoras e empreendedores
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Produção de pluma 
de algodão para este
ano está estimada em
99,441 mil toneladas


