
bilhões
de reais, é o valor que a 
carteira de crédito imobiliário 
do Banco do Brasil somou ao 
final de junho, volume que 
representa um avanço de 
90,2% em 12 meses

Importação

Maçãs, pêras e marmelos importados pelo Brasil da
Argentina poderão chegar ao país via porto de Itaguaí,

no estado do Rio de Janeiro. Autorização foi publicada pelo
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A decisão foi
publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial da União
(DOU), por meio da Resolução nº 4.

Qualificação

Com 780 vagas gratuitas
disponíveis, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) em
Mato Grosso realiza até sexta-feira
(17) mais uma mobilização para realizar
matrículas do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) em Santo Antônio do
Leverger, Acorizal, Campo Verde, Lucas
do Rio Verde, Querência e Confresa. Ao
todo, são 14 cursos de qualificação
voltados aos estudantes do Ensino
Médio da rede estadual de ensino. Para
mais informações, o estudante deverá
buscar a secretaria da escola onde
estuda.

9,818
Em queda

A venda de veículos
importados atingiu 10,739 mil
unidades em julho de 2012,
queda de 41,5% ante o mesmo
mês do ano passado, quando
foram comercializadas 18,346
mil unidades. Em relação a junho
deste ano, quando foram
negociadas 11,202 mil unidades,
as vendas no mês passado
recuaram 4,1%. 

7 meses

Dados sobre as importações
são da Associação Brasileira
das Empresas Importadoras de
Veículos Automotores (Abeiva),
que mostram que nos primeiros
7 meses do ano as vendas
recuaram 24,9% em relação ao
mesmo período de 2011, 
para 81,710 mil unidades.
Balanço foi divulgado nesta
terça-feira (14). 
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A partir de segunda-feira (20)
os produtores rurais devem entregar
a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR)
referente ao exercício de 2012. Prazo
termina no dia 28 de setembro, de
acordo com Instrução Normativa
1.279/2012. Em Mato Grosso, 120
mil declarações são esperadas pela
Receita Federal (RF), o que repre-
senta um aumento de 4,34% em rela-
ção ao calendário anterior, quando
foram enviados 115 mil documentos.

Como a emissão do ITR pode
ser feita pelos Sindicatos Rurais, a
Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato) e o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar/MT) vão orientar colabora-
dores dessas entidades. Gestor do
Núcleo Técnico da Famato, Eduar-
do Godoi, explica que este serviço
auxiliará principalmente os peque-
nos produtores. Treinamento faz
parte do Plano de Desenvolvimento
Sindical (PDS) e acontece no dia 27
de agosto na Capital. Além de escla-
recimentos sobre a declaração, a ca-
pacitação dará aos participantes no-
ções sobre o Cadastro de Imóveis Rurais e o Va-
lor da Terra Nua (VTR). 

Uma das novidades deste ano é que a decla-
ração não pode mais ser elaborada em formulá-
rios, apenas por computador com a utilização do
Programa Gerador do DITR 2012. Previsão é de
que esteja disponível no site da Receita Federal no
início do prazo de envio. Entrega poderá ser feita
pela internet até às 23:59 (horário Brasília) do dia
28, ou em disquete, nas agências do Banco do
Brasil ou da Caixa Econômica Federal durante o
horário de expediente. Comprovação da apresen-
tação da declaração é feita por meio de recibo gra-
vado após a transmissão. Entrega da DITR fora do
prazo prevê multa no valor mínimo de R$ 50,
acrescido de 1% de juro ao mês-calendário ou fra-

ção de atraso, calcu-
lado sobre o total do
imposto. Segundo o
Chefe do Serviço
de Orientação e
Análise Tributária
da Receita Federal
(Seort/RF), Paulo
Sérgio Miranda, a incidência do imposto varia de
acordo com a utilização da terra. Alíquota míni-
ma cobrada é de 0,03% para propriedades de até
50 hectares e de 0,45% para aquelas com área
superior a 5 mil hectares. Entretanto, mesmo os
produtores isentos precisam entregar a declara-
ção, como os assentados rurais da reforma agrá-
ria e aquelas propriedades situadas em peque-

nas glebas rurais.

Pagamento -
Imposto deve ser pago
em no máximo 4 parce-
las iguais, mensais e
consecutivas. Nenhuma
delas deve ser inferior a

R$ 50. No caso do imposto de valor inferior a R$
100 deve ser pago em quota única. Contribuinte
pode ainda antecipar, total ou parcialmente, o pa-
gamento sem apresentar declaração retificadora, e
ampliar o número de quotas do imposto inicial-
mente previsto na declaração. Entretanto, nesse ca-
so, precisa fazer uma declaração retificadora até a
data de vencimento da última quota desejada.

Envio das informações segue até 28 de setembro

Declaração começa na
próxima segunda-feira

Chico Ferreira/Arquivo

Receita Federal estima receber 120 mil declarações este ano, 4,34% a mais do que no ano passado

Apesar do desempenho
tímido dos 2
primeiros meses do

ano, o segmento de implementos
rodoviários aponta com boas
perspectivas. Mesmo com o
efeito negativo decorrente da
redução de crédito, o setor
cresceu cerca de 12% em 2011,
quando comparado com 2010.
Para nós, empresários do setor,
ainda é difícil fazer projeções
para este ano. Sem um cenário
definido, o que nos resta é
arregaçar as mangas e
trabalhar.

Prefiro me aliar aos
otimistas. Com a realização de
grandes eventos esportivos no
país, uma urgência em
melhorarmos
a logística
interna e as
obras do
Programa de
Aceleração
do
Crescimento (PAC), as
perspectivas apontam para um
crescimento dos setores de
transporte, logística e
correlatos, como o de
implementos rodoviários. É
importante, portanto, estarmos
preparados para o futuro. 

Só a qualidade, não fideliza
o cliente. Só o preço, não
garante a venda. O cliente quer
o melhor projeto, ou seja,
teremos que ganhá-los pelo
famoso “conjunto da obra”. É
preciso investir continuamente
na melhor formação das equipes
de todas as áreas. Da equipe de
compras - para estarem atentos
aos movimentos que definem a
melhor opção na busca por
matérias-primas e nos permite
ter o melhor custo de produção,
sem desperdícios. 

Da equipe de vendas, para
que possa atender com eficácia
e agilidade às exigências dos
clientes e seja capaz de ampliar
a resposta aos nossos produtos;
até as equipes de manutenção,
produção, gestão
administrativa. Tudo precisa
caminhar de forma orquestrada

para que uma empresa no setor
de implementos, onde as
margens são estreitas, possa
crescer de forma sustentada.

Olhar em volta e observar os
novos nichos também são
comportamentos que devem
incorporar a rotina dos gestores
desse segmento. Para quem atua
na produção de portas roll-up,
por exemplo, o aumento da frota
de veículos de entrega urbana
(VUCs), a eterna busca por
otimização de espaço nos
terminais, docas e mesmo nas
ruas das grandes cidades, tem
provocado um incremento nas
vendas. O aquecimento
econômico estimulando novos
negócios também alavanca

novas
perspectivas,
até então não
visualizadas,
como a
possibilidade
de atender de

forma taylor made também
empresas do setor industrial e
da construção civil, além do
segmento de transportes. 

Ampliar nossa oferta e nossa
capacidade produtiva passo a
passo. Mantendo nossa
qualidade, estreitando nossas
parcerias e com agilidade para
responder às novas exigências
de um mercado que tende a
expandir-se. Acredito que esse é
o caminho para os empresários
que têm hoje a oportunidade de
acompanhar esse novo cenário
do Brasil. Focar na busca de
soluções, empregar todo o
conhecimento adquirido com
anos de experiência e investir na
motivação e reconhecimento de
seu time, ao invés de ficar
paralisado por prognósticos
negativos. Acredito que assim,
com percentuais mais ou menos
atrativos do registrado ao longo
do ano, os bons resultados vão,
com certeza, acontecer.

ANACÉLIA PANZAN É DIRETORA EXECUTIVA DA

PPW BRASIL, EMPRESA NACIONAL QUE GERA

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS QUE INTEGRAR O PACTO

GLOBAL DA ONU, SEGUINDO OS 10 PRINCÍPIOS

EMPRESARIAIS PARA ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL. 

Download do programa 
deverá ser feito no site 
www.receita.fazenda.gov.br/

Divulgação

Cerca de 1,2 mil agricultores estão em situação difícil e querem melhores condições de pagamento

MATO GROSSO 

Dívidas preocupam produtores
FABIANA REIS

ESPECIAL PARA O GD

Dívidas com bancos ameaçam
cerca de 1,2 mil produtores rurais a
deixar a atividade em Mato Grosso.

Para que a situação não se con-
firme, representantes de

entidades do setor pro-
dutivo e parlamentares
se reuniram com o se-
cretário de Política

Econômica do Ministé-
rio da Fazenda, João Rabe-

lo Júnior, no início deste mês pa-
ra tentar alternativas de renegociação
com as instituições financeiras.

As negociações estão sendo in-
termediadas pelo presidente da Fren-
te Parlamentar da Agropecuária
(FPA), deputado federal Homero Pe-
reira (PSD-MT). No grupo de deve-

dores estão produtores de médio e
pequeno portes (maioria) que con-
traíram dívidas entre 2004 e 2005
por meio dos programas Moderinfra,
Finame e Moderfrota. Caso não qui-
tem as pendências, os agricultores
correm o risco de perder as proprie-
dades para os agentes financeiros.

“Não podemos perder esses
produtores. São famílias que sofre-
ram redução no seu poder aquisitivo
em razão dos acontecimentos eco-
nômicos e climáticos. Com apoio,
elas poderão continuar empreenden-
do e conseguirão saldar suas dívi-
das”, defende Homero Pereira. Pre-
sidente da Associação dos Produto-
res de Soja e Milho (Aprosoja Bra-
sil), Glauber Silveira, afirma que a
dificuldade é negociar a cobrança do
Imposto de Renda que incide sobre
o valor da dívida. “Queremos que o

governo flexibilize e abra mão do
valor que está sendo cobrado, que é
elevado. Não é justo o governo ter
lucro sobre o endividamento”.

Na ocasião o secretário João
Rabelo solicitou que fossem proto-
coladas informações acerca da situa-
ção desses produtores e se compro-
meteu a intervir junto às financeiras
para que abram negociação com os
fazendeiros. O Ministério da Fazenda
informou, via assessoria de imprensa,
que recebeu a demanda e que será
marcada uma nova reunião entre os
setores para tratar do assunto, porém
ainda não há data. 

Mato Grosso é o maior produ-
tor de grãos do país. Na safra
2012/2013 a previsão é que sejam
colhidas 40,223 milhões de tonela-
das, cultivadas em 10,950 milhões
de hectares. 
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Melhor produto
com o melhor
atendimento
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