
milhões

de reais, é o valor que o 
Ministério da Integração 
Nacional destinará a agricultores
familiares da região do 
Semiárido brasileiro para 
enfrentarem a estiagem 

Juros baixos

Apartir de hoje (3), o Banco do Brasil oferece aos clientes
a opção de financiamento de motos com potência entre

150 e 249 cilindradas. Além disso, reduziu as taxas aplicadas
para compra de motos novas ou fabricadas no ano. Taxa
mínima, que era de 1,34% a.m., passa a ser de 1,28% a.m.
Condição é válida para motos a partir de 150 cilindradas. 

Habitação

Governo do Estado e prefeitura de
Rondonópolis entregam hoje (3) 257
casas no Residencial Altamirando, que
somou investimentos de R$ 9,896
milhões. De acordo com levantamento
da Secretaria de Estado de Cidades
(Secid) desde o início do ano
(desconsiderando esse residencial)
foram entregues 3,406 mil unidades
habitacionais em Mato Grosso, cujo
aporte financeiro foi de R$ 106,427
milhões. Em todo o ano passado, o
volume chegou a 9,253 mil casas,
construídas e entregues em todo o
Estado, contabilizando R$ 237,036
milhões em recursos.
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Atendimento

A Caixa Econômica Federal
lança o Atendimento Caixa ao
Cidadão, novo canal de
atendimento telefônico
específico para serviços de
cidadania. Pelo número 0800
726 0207, o cidadão pode obter
informações sobre PIS, seguro-
desemprego, FGTS, Cartão Social
e Serviço de Informação ao
Cidadão, entre outros. 

Expectativa

O banco espera receber cerca
de 250 mil ligações por dia. O
atendimento funcionará de
segunda a sexta-feira, das 8h às
22h, e aos sábados, das 10h às
16h. O canal oferece ainda
atendimento eletrônico 24 horas
para consultas sobre rendimentos e
abono do PIS, datas de
pagamentos, desbloqueio de cartão
social e outros.

Economês
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O temor com a perda no controle
dos gastos é uma das principais barrei-
ras para o uso do cartão de débito pe-
los consumidores em suas compras,
mostra o Estudo Sobre o Mercado
de Cartão de Débito no Brasil divul-
gado nesta terça-feira (2) pela Mas-
tercard para identificar as tendên-
cias desse mercado. Mesmo assim,
o uso do cartão de débito registrou o
maior crescimento entre os meios de
pagamento mais utilizados, a uma
média de 25% ao ano entre 2006 a
2011, enquanto o uso do cartão de
crédito avançou à média de 22%. 

A Mastercard estima que a ba-
se de transações poderá expandir-se
dos R$ 200 bilhões atuais para entre
R$ 370 bilhões e R$ 493 bilhões em
5 anos. O vice-presidente de desen-
volvimento de negócios da Master-
card para o Cone-Sul, Alexandre
Magnani, observa que o potencial
de expansão do uso do cartão de dé-
bito nas compras feitas em estabele-
cimentos comerciais é grande, apontan-
do para os dados sobre o tipo de meio
de pagamento mais utilizado pelos con-
sumidores. De acordo com a pesquisa,
82% das transações de débito são feitas nos caixas ele-
trônicos e apenas 18% nas lojas.

Magnani compara os números ao do mercado
norte-americano, onde 76% das transações com
cartões de débito são reali-
zadas nos estabelecimentos
comerciais; e ao Argentino,
onde esse percentual é de
33%. Entre diversas formas
de pagamento, a pesquisa
mostrou que o cartão de débi-
to continua sendo o segundo
na preferência do consumi-
dor, e a diferença para o di-
nheiro, primeiro colocado, está diminuindo. 

A pesquisa mostra que de 2005 a 2012, a pre-
ferência pelo débito avançou de 26% para 34% en-

tre os consumidores. Magnani diz que ao lado da
cautela com as despesas, o uso dos cartões é inibido
também pelo hábito e agilidade no pagamento das
compras em dinheiro e por temores relacionados à

segurança. Os con-
sumidores indi-
caram ainda
que estão inte-
ressados em

promoções, sor-
teios e pontuações.

Por conta disso, Magnani diz
que a empresa trabalha em
algumas frentes para estimu-

lar o aumento do uso do cartão de débito. 
O controle de gastos, por exemplo, já está sen-

do utilizado por alguns bancos emissores junto a par-

te de seus clientes pessoas jurídicas. Segundo Magna-
ni, esse sistema ficará mais evidente aos consumido-
res em 2013, quando estiverem concluídos os estudos
para estabelecer parâmetros para reger os controles. A
ideia é que o usuário receba via SMS em seu celular
mensagem sobre o saldo remanescente em sua conta.
Outra forma de controle mais sofisticada seria o dis-
play card, cartão com um cristal líquido, permitindo
consulta ao saldo remanescente após cada transação
no próprio cartão. Magnani afirma que essa tecnolo-
gia ainda está em fase embrionária de desenvolvimen-
to. A Martercard trabalha também com a possibilida-
de de pagamento por aproximação, ou seja, sem ne-
cessidade de inserção do cartão de débito nas máqui-
nas de pagamento. É uma tecnologia que está em es-
tudo junto aos bancos e às companhias adquirentes,
uma vez que exigiria mudança das atuais máquinas. 

PAGAMENTOS Tendência é que esse sistema cresça no Brasil

Sebastião Moreira/AE

Mastercard estima que a base de transações poderá expandir e chegar a R$ 493 bilhões em 5 anos

FERTILIZANTES

Construção da fábrica
em Rondonópolis inicia

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Começaram as contrata-
ções para as obras da 1ª indús-
tria de componentes para ferti-
lizantes instalada em Mato
Grosso, no município de Ron-
donópolis. Segundo informa-
ções da assessoria de Comuni-
cação da prefeitura, inicial-
mente serão gerados até 100
empregos diretos, de engenhei-
ros químicos, mecânicos e pro-
fissionais das áreas de contabi-
lidade, administrativa, vendas
e logística; e de 500 a mil colo-
cações indiretas. 

Com investimento esti-
mado entre R$ 7,5 milhões e
R$ 10 milhões, a multinacional
indiana Naq Global Indústria e
Química iniciou também o
processo de definição das em-
presas que farão a terraplana-
gem e da construção, dentre
outras etapas. A previsão é que
a construção inicie no próximo
mês e a fábrica fica pronta em
6 meses. “A instalação da in-
dustria é importante para o mu-
nicípio com a geração de em-
pregos e, consequentemente, o

fomento a economia”, avalia o
secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ciências, Tecnolo-
gia e Inovação de Rondonópo-
lis, Antônio Augusto de Lima.

A indústria está sendo
implantada em uma área de
20 mil metros quadrados, no
km 112 da BR-163. Metade
da produção da unidade deve-
rá ficar no Estado, 30% vai
para outros estados e 20% se-
rá exportado para países da
América Latina. A gerente ge-
ral de Operações da multina-
cional no Brasil, Fernanda
Dias, informa que a produção
será de 5 mil toneladas por
mês e o faturamento estimado
é de R$ 40 milhões no 1º ano
de atividade. A partir da 2ª fa-
se a empresa espera faturar
até R$ 100 milhões.

Para o gerente do Sindi-
cato Rural de Rondonópolis,
Leifer Manganaro, a expectati-
va é que a instalação dessa in-
dústria próxima às lavouras di-
minua os custos do produtor e
ajude a reduzir os impactos do
mercado no preço dos produ-
tos, a conhecida lei da oferta e
da procura.

Epitácio Pessoa/AE

Produtores esperam redução nos custos de produção
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Débito ganha espaço

Nos Estados Unidos,
76% das transações
com débito são feitas
no comércio

Os próximos meses são os mais
aguardados pelo varejo e
consumidores, assíduos por compras,

descontos e boas oportunidades de economizar.
Ao comparar os preços praticados por
estabelecimentos em centros comerciais e pelas
famosas lojas on-line, é possível encontrar
valores muito atraentes na segunda opção, o que
estimula as seguintes
perguntas: por que os preços
nessas plataformas são mais
baratos? Será que a
tributação sobre os produtos
é menor?

Se você pensa assim, está
enganado. Os impostos cobrados nas compras
pela internet são exatamente os mesmos que
executados por lojas físicas, como Contribuição
para o PIS/Pasep, Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, CSSL
(Contribuição Social Sobre Lucro) e, no caso do
comércio, o ICMS (Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação). Empresas de menor porte, como
ME e PE, registradas como Simples Nacional e

com faturamento anual de até R$ 360 mil e R$
3,6 milhões, respectivamente, pagam todos esses
impostos concentrados em uma tributação única,
cuja alíquota varia de acordo com a receita
bruta anual adquirida.

Portanto, os preços continuam os mesmos
com a incidência de impostos, exceto em portais
que comercializam mercadorias sem a emissão

da nota fiscal. Porém, não são
alternativas confiáveis e nem
devem ser procuradas, uma
vez que, sem este documento,
o produto perde a garantia e o
consumidor deixa de ser
respaldado legalmente.

Geralmente, as ofertas são tentadoras por
não terem as despesas obrigatórias às lojas
físicas, como contratação de mão de obra, gastos
com energia, aluguel do ponto comercial, entre
outras. Os donos de e-commerce têm a vantagem
de adquirir mercadorias em maior quantidade,
armazená-las nos estoques e, de acordo com a
demanda, realizar promoções relâmpagos a
preços muito menores, atraindo grande número
de consumidores.
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Na internet é
mais barato
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