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Localizado na região onde houve maior crescimento per-
centual de novas empresas, Mato Grosso contabiliza a abertura
de 20,315 mil novos empreendimentos este ano até o início da
tarde desta segunda-feira (30), conforme atualização do Empre-
sômetro (Censo das Empresas e Entidades Públicas e Privadas
Brasileiras), ferramenta digital criada pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT). Volume representa incremento
de 7,31% sobre o total de empresas criadas em 2011 (18,921
mil), mas foi menor que o crescimento registrado no último ano
(42,06%) em comparação com 2010 (13,319 mil). 

Com o resultado alcançado em 2012 o Estado respon-
de por 20,65% do total de novos estabe-
lecimentos do Centro-Oeste que registra
98,688 mil unidades e ocupa a 14ª posi-
ção entre os estados brasileiros com
maior volume de abertura de novos ne-
gócios este ano, desde 1º de janeiro.
Dentre os 100 municípios brasileiros
que mais tiveram novas empresas figu-
ram Cuiabá (4,846 mil) e Várzea Gran-
de (1,747 mil), ocupando respectiva-
mente o 20ª e 76ª colocação na lista. Em
comparação com 2011, o número de no-
vas empresas em Cuiabá aumentou 5,1%.

No ano passado, os 4,606 mil novos empreendimentos ins-
talados na Capital sobrepujaram em 55,13% o total de 2010
(2,969 mil). Conforme levantamento do IBPT, a região Centro-
Oeste registrou a maior variação percentual de novas empresas
(8,2%) neste ano, seguida das regiões Norte (5,9%) e Sul (5,7%),
com 56,979 mil e 162,503 mil empresas, respectivamente. 

No Estado, a maioria dos novos negócios está concen-
trada no comércio varejista de vestuário e acessórios (84,306

mil), seguido por cabeleireiros (46,4 mil) e 26,589 mil no-
vos negócios em obras de alvenaria. Em Mato Grosso, o se-
tor de serviços tem agregado maior quantidade de novos ne-
gócios, afirma o consultor na área de mercado do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos
Raimundo dos Santos. Isso é resultado da tendência em-
preendedora de se utilizar mais o conhecimento do que a
comercialização pura e simples de produtos. Acrescenta
que o número de empresas criadas nesse segmento neste
ano cresceu 36% sobre 2010 e 13% sobre 2011. 

Pela natureza jurídica das empresas, nota-se que
aquelas do tipo Microempreendedor Individual (MEI) são a
maioria. Instituto registrou acréscimo de 166,284 mil no-
vos empreendimentos dessa natureza neste ano, em compa-

ração com o mesmo período do ano ante-
rior, sendo que São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram
os estados que mais contabilizaram em-
presas nessa modalidade. Em Mato Gros-
so, desde fevereiro de 2010 quando a lei
passou a vigorar no Estado, foram criadas
56,106 mil microempresas. 

Consultor do Sebrae afirma que essas
empresas respondem por dois terços do total
de empreendimentos existentes no Estado.
“No geral, Mato Grosso demonstra um nível

de empreendedorismo alto”. Investindo num ne-
gócio próprio há 4 anos, o microempresário Elton Lidoni mu-
dou a natureza jurídica da empresa JE Diversões neste ano.
Apostando na área de recreação, relata que se formalizou como
microempreendedor individual em 2011 e mudou a natureza
jurídica da firma em janeiro, após superar o limite anual de fa-
turamento para esse nível, na época estipulado em R$ 36 mil e
atualizado para R$ 60 mil em janeiro deste ano. “Chego a con-
tratar até 30 pessoas por evento, mas como freelancer”. 

1º  São Paulo 90.130
2º  Rio de Janeiro 38.769
3º  Belo Horizonte 20.981
4º  Brasília 20.147
5º  Salvador 15.126
20º  Cuiabá 4.846 
76º  Várzea Grande 1.747

“Palhaço” Elton Lidoni tem uma empresa que promove recreação e já mudou o porte da empresa
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Colheita do milho 2ª safra
em Mato Grosso atinge 80,1% da
área plantada. Boletim divulgado
pelo Instituto Mato-grossense de
Economia Agropecuária, (Imea)
mostra que o percentual está um
pouco mais baixo do registrado
no mesmo período do ano passa-
do (85%), porém a área teve uma
evolução de 43%, passando de
1,752 milhão de hectares na safra
2010/2011 para 2,504 milhões
(ha) na atual.

“A diferença é mínima, a
área de plantio é maior então devi-
do a isso está ocorrendo um atraso
mas está tudo indo conforme es-
perado, sem maiores complica-
ções”, assegura Ricardo Tomczyk,
vice-presidente da Associação dos
Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja). 

Produtividade do milho su-
pera as expectativas anteriores de
acordo com o levantamento de
julho, média registrada pelos pro-
dutores é de 100 sacas por hecta-
re, porém o milho de qualidade
inferior será colhido agora. Res-
ponsável por 55,1% da produção
do cereal em Mato Grosso, a re-
gião Médio-Norte está mais
adiantada que as demais, com
89,7% da colheita finalizada. Es-

tima-se que na próxima semana,
praticamente toda a área dessa re-
gião esteja colhida. 

Forte seca nos Estados
Unidos chama atenção para o
cereal. Mesmo com os valores
subindo, a ameaça de baixa
produção pode fazer com que
países produtores procurem o
Brasil para suprir a demanda.
Em algumas cidades, o preço
disponível variou pouco, como
em Nova Mutum que teve au-
mento de 2,1% e fechou a se-
mana valendo R$ 24,20/sc.
Com a colheita chegando ao
fim a procura pelo produto po-
de fazer com que os preços
continuem subindo.

Dois países registram a
maior participação nas importa-
ções de milho. Por enquanto, o
maior importador de 2012 é o
Irã, registrando 118,9 mil (t) o
que representa 17,93% do total,
seguido pela Arábia Saudita, que
liderou a compra de milho na úl-
tima safra. Este ano representa
8,94%. Espera-se um grande vo-
lume de exportação para julho,
pois a colheita em alguns muni-
cípios do Estado está chegando
ao fim. Do volume negociado
antes do começo da colheita,
56% possuem contrato para ex-
portação, o que totaliza 7,95 mi-
lhões de toneladas.

Dirceu Portugal/AE

Este ano foram plantados 2,5 milhões de hectares no Estado

MILHO Suinocultores do Estado
pedem isenção de ICMS
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Suinocultores de Mato
Grosso querem a isenção tempo-
rária do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Pedido foi protocolado
pela Associação dos Criadores de
Suínos de Mato Grosso (Acris-
mat) junto à Secretaria Estadual
de Fazenda (Sefaz). Falta de
milho nos próximos meses
agravaria mais a proble-
ma no setor, motivan-
do ainda mais os pro-
dutores a desistirem
da atividade.

Conforme o presi-
dente da Acrismat, Paulo Lu-
cion, 3 medidas urgentes precisam
ser adotadas, entre elas a isenção to-
tal de ICMS por 3 meses, diminuição
do preço de pauta e benefício fiscal
no ICMS da energia elétrica por 90
dias. Conforme ele, os produtores de
suínos de Mato Grosso trabalham há
mais de 2 anos no vermelho. 

Situação piorou quando a
Rússia embargou as exportações
de carne do Estado em junho de
2011. Prejuízo, segundo a Acris-
mat, é de R$ 16,8 milhões. “Cada
suinocultor tem recebido em mé-
dia R$ 1,70 e R$ 1,75, sendo que
para produzir gastamos até R$
2,45. Ou seja, levamos a um pre-
juízo de 70 centavos”.

Quanto aos estoques de mi-

lho, que também preocupam o setor,
Lucion conta que foi feito um pedi-
do à Sefaz para que seja colocado
em prática o Regulamento para
Operacionalização de Venda de
Contrato de Opção de Compra de
Produtos Agropecuários, já que a
cadeia suinícola consome de 800
mil a 900 mil toneladas anualmente,
sendo 5% de insumos (minerais,
fósforo, cálcio), 25% farelo de soja

e 70% de milho.
Acrismat cita o au-

mento de demissões nas
granjas. Em Mato
Grosso a suinocultura
é tecnificada, conta
com um plantel de

cerca de 130 mil matri-
zes, cada matriz gera em

média 25 terminados por ano,
com alto grau de evolução genéti-
ca. A cada 15 matrizes o setor ocu-
pa 1 trabalhador direto, gerando
cerca de 8 mil empregos diretos e
quase 25 mil indiretos.

Por meio de nota, a Sefaz in-
forma que recebeu a pauta de reivin-
dicações da Acrismat e está analisan-
do. O Fisco estadual entende o an-
seio dos produtores, contudo, é im-
portante esclarecer que a manuten-
ção do equilíbrio fiscal não permite
que sejam concedidas novas desone-
rações sem encontrar fontes compen-
satórias de receitas, atendendo dispo-
sições da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e recomendação do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE).

Colheita em Mato Grosso está perto do fim

NOVAS EMPRESAS Segundo Empresômetro, Mato Grosso totaliza abertura de 20,315 mil empreendimentos

Estado registra alta de 7,3%

Maiores empreendedores

Fonte: IBPT

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
21/07 0,4828% 24/07   0,4828%        
22/07 0,4828% 25/07  0,5054%
23/07  0,4828% 26/07  0,4989%

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$ 2,0380 R$ 2,0400
Câmbio paralelo R$ 2,09 R$ 2,18
Câmbio turismo/BB R$ 2,0430 R$ 2,1430

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$  1,226
Cotação Turismo R$ 2,4830     R$ 2,6070

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 105,900

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 47,90
Itiquira 48,90
Rondonópolis 48,70
Sorriso 48,00
Alto Garças 48,80
Sapezal 47,80
Campo Verde 48,50
Nova Mutum 48,00

Soja (sc 60 kg) Sorriso 68,00 
Campo Verde 71,50
Primavera 72,00
Sapezal 67,70
Lucas do Rio Verde 69,50
Rondonópolis 73,50

Milho (sc 60 kg) Sapezal 21,20
Rondonópolis 24,70
Tangará da Serra                                   20,70

Arroz (sc 60 kg) Sinop 32,94
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,38

Cuiabá 32,94
Barra do Garças 81,00

Boi Gordo (@ - 15kg) Alta Floresta 82,00
Cuiabá 82,00
Cuiabá 77,01
Água Boa 73,50

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 73,50
Juara 73.50
Alta Floresta 73,00

MERCADO AGROPECUÁRIO

Agrolink - cotação dia 30/7

Autônomos
30/7/2012

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Junho 0,66 0,23 0,26 0,08

Maio 1,02 0,35 0,55 0,36

Abril 0,85 0,47 0,64 0,64

Março 0,47 0,15 0,18 0,21

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

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

Indicadores
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