
mil
reais, é o novo teto dos imóveis 
a terem financiamentos pelo 
programa Minha Casa Minha Vida,
e vale para as cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília

Custos

Para a safra 2012/2013 de algodão a estimativa é que o custo
operacional alcance R$ 3,454 mil por hectare, acréscimo de 14%

sobre o registrado no ciclo 2011/2012, de R$ 3,029 mil/ha. No total, o
produtor deve desembolsar em média R$ 5,364 mil por hectare plantado
com algodão convencional, 15% a mais que na última temporada.

Pronatec

População de baixa renda
de Cáceres que queira se
qualificar por meio de cursos
do Pronatec pode procurar a
unidade do Senai na cidade
para fazer a matrícula.
Inscrições serão realizadas
hoje com oferta de 250 vagas
gratuitas. Aulas devem
começar no dia 15.

Cursos

Os cursos disponíveis
são voltados às pessoas
inclusas ou em processo de
inclusão no Cadastro Único
(CAD Único). Há vagas para
promotor de vendas, auxiliar
administrativo, operador de
computador e de caixa.
Informações no (65) 3223-
4033.
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Investimento

Para reforçar o atendimento aos pontos de venda de Cuiabá, a
Ambev investe R$1,2 milhão na modernização de metade da frota
urbana na cidade. Os 14 novos caminhões vão substituir modelos mais
antigos. No total, são 35 veículos para entrega de seus produtos nos
bares e restaurantes da capital mato-grossense.

Economês

Nos meses de julho e agosto deste ano foi liberado R$ 1,628 
bilhão, expansão de 17,4% sobre o mesmo período de 2011

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Recurso contratado pelos produtores rurais
de Mato Grosso para a safra 2012/2013 nos meses
de julho e agosto deste ano suplantam em 17,46%
o emprestado em igual período do ano passado,
totalizando R$ 1,628 bilhão, ante R$ 1,386 bilhão
em 2011, conforme dados do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Para as
operações de custeio foram emprestados R$ 908
milhões na abertura da atual safra, sendo 0,21% a
menos que o registrado no último ano, quando
correspondeu a R$ 910 milhões. 

Para investimentos, os produtores deman-
daram R$ 468 milhões no início deste 2º semes-
tre, sendo 27,86% a mais que no mesmo período
do ano passado. Crédito para a comercialização
da produção foi a operação que registrou maior
crescimento, evoluindo 129% no 4º bimestre de
2012 sobre igual intervalo de 2011 e totalizando
R$ 252 milhões este ano, contra R$ 110 milhões
ano passado. Evolução na busca pelo crédito é
influenciada pela antecipação na comercializa-
ção da safra de soja que começou a ser plantada

na semana passada.
Neste ano devem ser colhidas 24,131 mi-

lhões de toneladas da oleaginosa, segundo o Ins-
tituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
(Imea). Deste volume, 14,816 milhões (t) já estão
negociadas, ou seja, 61,4% da safra. Venda está
13,4 pontos percentuais à frente do índice regis-
trado para o mesmo período do ano passado,
quando alcançava 48% em setembro, equivalente
a 10,256 milhões (t). 

Principal agente ope-
rador do recurso, o Banco
do Brasil disponibiliza para
a safra 2012/2013 o montan-
te de R$ 3,386 bilhões, sen-
do 14,2% a mais que na sa-
fra 2011/2012, de R$ 2,965
bilhões. Previsão é aplicar
na agricultura empresarial
R$ 2,989 bilhões, sendo
14,1% a mais que na safra
2011/2012 (R$ 2,620 bilhões), conforme a supe-
rintendência regional do BB. Maior parte dos re-
cursos serão disponibilizados para custeio (R$
1,688 bilhão) e o restante divide-se entre comer-

cialização (R$ 531,3 milhões) e investimento (R$
769,6 milhões). Para a agricultura familiar serão
disponibilizados R$ 396,8 milhões, aumento de
14,9% sobre a safra anterior (R$ 345,5 milhões).
Montante está dividido em R$ 269,2 milhões para
investimento e R$ 127,5 milhões para custeio. 

De acordo com o presidente da Federação
da Agricultura e Pecuá-

ria de Mato Grosso
(Famato), Rui Otoni
Prado, o acesso aos
recursos federais é

importante para o setor
produtivo, mas ainda está
aquém da necessidade dos
produtores. “A gente gos-
taria que houvesse mais re-
cursos controlados pelo
governo”. Pelos cálculos
de Prado, para realizar a
safra agrícola mato-gros-

sense os produtores precisam de R$ 10 bilhões.
Quanto aos valores emprestados até agora, ele
diz que há uma tendência de alta para o custeio
nos próximos meses.

Chico Ferreira/Arquivo

Produtores emprestam recursos para custeio, investimento e comercialização da safra; no caso da soja, o plantio teve início este mês

BRASIL

Contratação de crédito
sustentável atinge meta

DA ASSESSORIA

MAPA

Objetivo do segundo ano
do Programa Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono
(ABC) foi cumprido com fol-
ga: com meta de atingir R$ 850
milhões entre julho de 2011 e
junho de 2012, os empréstimos
chegaram a R$ 1,5 bilhão. Para
a nova safra, o governo federal
espera liberar R$ 2 bilhões pa-
ra financiar as práticas susten-
táveis previstas pela iniciativa.

Os 2 primeiros meses da
nova safra já apresentam resul-
tados expressivos. Do crédito
rural destinado ao programa,
foram liberados R$ 398,8 mi-
lhões em julho e agosto - ou
11,7% dos R$ 3,4 bilhões dis-
ponibilizados pelo Plano Agrí-
cola e Pecuário 2012/2013. O
volume é 357% superior ao
contratado nos mesmos meses
de 2011 (R$ 87,3 milhões).

Na safra 2011/2012, fo-

ram firmados mais de 5 mil
contratos em todo o país. São
Paulo, que recebeu R$ 314,2
milhões, foi o estado com o
maior valor liberado, seguido
por Minas Gerais (R$ 256 mi-
lhões), Paraná (R$ 188,9 mi-
lhões), Goiás (R$ 172,9 mi-
lhões) e Rio Grande do Sul
(R$ 168,2 milhões). O Minis-
tério da Agricultura (Mapa) e
a Embrapa aguardam as infor-
mações sobre essas proprieda-
des que obtiveram emprésti-
mos para divulgar os primei-
ros dados -exceto quanto à
emissão de CO2 equivalente,
pois o sistema de monitora-
mento está sendo finalizado
pela Embrapa e deve ser im-
plementado em 2013.

“Quanto mais conhecido
se torna o programa, maiores
serão nossas intenções futuras.
Queremos que toda a verba
disponível seja utilizada”, afir-
ma o ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro Filho. 

Chico Ferreira/Arquivo

Empréstimos somaram R$ 1,5 bilhão, superando previsão
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Empréstimos crescem

Marcus Vaillant/Arquivo

SAFRA
2012/2013 

No país, os 
recursos previstos 
para safra
2012/2013
totalizam 115 bilhões

Mauro Calilanálise

Arecente estabilidade da economia brasileira e
a melhora nos índices de desemprego do país
são alguns dos fatores que deixaram o crédito

muito mais fácil. Consequentemente, os brasileiros
consomem mais e também fazem mais empréstimos. E
um tipo de empréstimo que se destaca pela agilidade e
facilidade de se ter dinheiro no bolso é o crédito pessoal,
feito por empresas financeiras. 

Uma pesquisa da Confederação Nacional do
Comércio (CNC) no início de 2012 mostra que o crédito
pessoal é a terceira maior forma que os brasileiros usam
para fazer empréstimo. Para conquistar tantos clientes,
as financeiras usam argumentos
fortes e atuam diretamente no
emocional das pessoas, na
fragilidade da falta de dinheiro,
da vergonha de pedir emprestado
para parentes e na pressa para
conseguir estes recursos. 

Via de regra, a comunicação destas empresas diz:
dinheiro na hora, sem burocracia e sem consulta ao
Serviço de Proteção ao Crédito. Ou seja, dinheiro
fácil. Só que dinheiro fácil, na minha opinião, é
sinônimo também de crédito caro. Em uma rápida
pesquisa ao site do Banco Central, é possível
comprovar o que estou dizendo, basta dar uma olhada
nas taxas de juros cobradas em operações de crédito
pessoal. Os juros podem chegar a 17% ao mês e a
mais de 500% ao ano. Outro detalhe: saber as taxas
cobradas por essas empresas nem sempre é fácil.
Muitos sites, por exemplo, não são claros e não
entregam esta informação facilmente. 

Assim, a venda do produto (o empréstimo) é baseada
no valor das parcelas e na renegociação, ou seja, se a
dívida é de R$ 10 mil, pague-a no ato e pague à
financeira pequenas parcelas por mês. Funciona na base
do “cabe no bolso” e não em quanto é o valor da dívida.
E, no final, é comum ter 60%, 80%, 100% ou mais de
juros ao ano nas parcelas pequenas. 

Com base em dados, em fatos, digo que recorrer ao
empréstimo pessoal por meio de financeiras deve ser a
última alternativa ao endividado. É quase o último passo
antes de ir a um agiota. Usa os serviços de financeiras
quem não tem mais crédito com ninguém, nem com

parentes ou amigos. Os juros,
muito altos, ficam entre o cartão
de crédito e os do cheque
especial. Por isso, antes de
seguir este caminho, minha
sugestão é vender bens, como
carro, casa, eletrodomésticos etc,

ou também tentar sanar as dívidas já assumidas em
outras linhas de crédito, mais baratas, para retomar as
rédeas da vida financeira. 

Enfim, antes de recorrer ao crédito pessoal por meio
de financeiras, seja para adquirir um bem, para pagar
outra dívida ou qualquer outra finalidade, avalie se este
é o melhor caminho. A pressa somada à cultura do
“quanto posso pagar por mês” tornam o dinheiro muito
caro e quem sai perdendo é justamente quem acha que
está ganhando.  
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Crédito fácil, 
crédito caro


