
REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5% 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15% 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5% 528,37

Acima de 3.911,63 27,5% 723,95

Fonte: Secretaria de Receita Federal

INFLAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA OVER

POUPANÇA
Rendimento mensal

Dia Poupança Dia Poupança

06/12   0,5849 09/12   0,5690%          
07/12 0,5421 10/12   0,6056%
08/12   0,5370 11/12  0,6009%

As cadernetas de poupança   
abertas nos dias 29, 30 serão   

corrigidas com o índice do dia 1º

11,59% ao ano

DÓLAR

Compra Venda

Câmbio comercial R$ 1,8540  R$ 1,8565
Câmbio paralelo R$ 1,88 R$ 2,01
Câmbio turismo/BB R$ 1,7979 R$ 1,9437

OURO

EURO
Cotação Internacional                        US$ 1,3320
Cotação Turismo R$ 2,3915        R$ 2,5970

São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)
R$ 101,15

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Salário-de-contribuição (R$) Alíquotas (%)*

Até 1.106,90 8,00
De 1.106,91 até 1.844,83 9,00
De 1.844,84 até 3.689,66 11,00
Acima de 3.689,67 11,00

Pagamentos Encargos Previdenciários
- Para a competência do mês de janeiro/11, as pessoas jurídicas têm prazo para recolhimento até

20/02/11 e as pessoas físicas até 15/02/11. Após o vencimento será feita cobrança de multa de 4% a 100%, con-
forme situação de atraso e juros Selic.

* 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 Previdência

o valor da contribuição deverá ser de 11,00% para quem recebe até um salário mínimo (R$ 545,00) e para quem rece-
be acima de R$ 545,00, caso não preste serviços à empresa, deverá variar do limite ao limite máximo de contribuição
(R$ 545,00 a 3.689,66).

Contribuinte Autônomo
- Quem recebe de pessoa física recolhe por meio de carnê, com alíquota de 20,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 109,00) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 737,93).
- Quem recebe de pessoa jurídica recolhe por meio de GPS, com alíquota de 11,00% sobre o valor recebido,

respeitando o limite mínimo de R$ 545,00 (R$ 59,95) e o teto máximo de R$ 3.689,66 (R$ 405,86).
- 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$ 3.686,66 (R$ 405,86), caso não atingir o teto máximo de (R$ 737,93)
a diferença deverá ser recolhida através de via carnê

- Os segurados e contribuintes individuais (autônomos que trabalham por conta própria) que optarem pela ex-
clusão do direito da aposentadoria por contribuição poderão contribuir com 11,00% sobre o valor do salário mínimo (R$
538,15 - LC 123, 14/12/2006).

PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

Algodão Pluma (15 kg) Campo Novo Parecis 56,50
Itiquira 57,60
Rondonópolis 57,35
Sorriso 56,58
Alto Garças 57,58
Primavera 54,52
Campo Verde 57,20
Nova Mutum 56,70

Soja (sc 60 kg) Sorriso 40,00 
Campo Verde 42,15
Primavera 41,50 
Sapezal 38,10 
Lucas do Rio Verde 39,30
Rondonópolis 42,50 

Milho (sc 60 kg) Sapezal 17,00 
Rondonópolis 20,70
Tangará da Serra 19,00 

Arroz (sc 60 kg) Sinop 26,95
(sequeiro Tipo 1) Barra do Garças 28,50

Cuiabá 26,99
Rondonópolis 86,15

Boi Gordo (@ - 15kg) Tangará da Serra 87,25
Cuiabá 87,08
Cuiabá 87,18
Agua Boa 84,30

Vaca Gorda (@ - 15kg) Juína 81,87
Juara 85,47
Alta Floresta 85,55

MERCADO AGROPECUÁRIO

Imea / Agrolink - cotação dia 07/12

Autônomos
07/12/2011

Tabela de contribuição do trabalhador assalariado

MÊS FGV (IGP-M) IPC INPC IPCA (IBGE)
Outubro 0,53 0,39 0,32 0,43

Setembro 0,65 0,25 0,45 0,53

Agosto 0,44 0,39 0,42 0,37

Julho -0,12 0,30 0,00 0,16

Junho -0,18 0,01 0,22 0,15

Maio 0,43 0,31 0,57 0,47

Abril 0,45 0,70 0,72 0,77

Un. Padrão Fiscal (UPF) de Mato Grosso R$ 34,95

Indicadores
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mercado & negócios

PÚBLICO GARANTIDO
mercadoenegocios@gazetadigital.com.br

Aumento no número de consumidores favorece a abertura das unidades

Loja temática vira tendência
Loja Só Natal abre em outubro e atende somente no fim do ano

Otmar de Oliveira

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Quantidade de lojas temáticas e sazo-
nais está crescendo em Mato Gros-
so, favorecidas pelo aumento do

público consumidor. Tendência é de contínua
evolução na exploração dos diferentes nichos de
mercado, segundo especialistas. Nos últimos 2
meses, 3 lojas temáticas, ou especializadas, foram
inauguradas em Cuiabá. Consultor de Varejo, Se-
bastião de Félix, diz que essa é uma consequência
natural do aumento da demanda. “Essa expansão
acaba requerendo uma diversificação do varejo”. 

Ele acrescenta que localidades onde o pú-
blico é menor, o comércio aposta em um mix de
produtos mais amplo, ofertando um pouco de tu-
do. “Em outras capitais brasileiras há muito mais
lojas temáticas/especializadas”. Mesmo no caso
das lojas sazonais, o retorno é garantido diante do
aumento do consumo. “Tudo é planejado para um
prazo determinado, desde a locação do espaço co-
mercial até a contratação de funcionários”. 

Apostando nessa proposta, o empresário
Paulo César Bocardi inaugurou em Cuiabá a loja
Só Natal. Comércio sazonal provocado pela cele-
bração do Natal tem garantido a sustentação do
negócio nos últimos 16 anos. Preparação para as
vendas realizadas durante o 4º trimestre do ano

começa em maio. “Recebemos os produtos até
agosto e começamos a montar os arranjos e enfei-
tes, com ajuda de 14 funcionários”. 

Fora desse período, os colaboradores con-
tratados auxiliam na organização de eventos,
outra atividade mantida por Bocardi. “Investi-
mos nessas vendas temporárias e deu muito cer-
to”. Nos últimos anos, a exposição dos produtos
era feita em espaços comerciais alugados na
rua. Neste ano foi transferi-
do para o shopping, o que
garantiu movimento e expo-
sição ainda maior para loja.
Produtos como bonecos
móveis, com até 2,2 metros
de altura, ofertados por R$
4,5 mil foram esgotados em
novembro. Loja oferece to-
dos os artigos voltados para decoração natalina,
incluindo ceias. Estrutura é mantida até o dia 23
de dezembro.

Outro empreendimento inédito no Estado e
especializado na comercialização de cerveja é a
franquia da Mr. Beer. No local são ofertados 200
rótulos, entre nacionais e importados de 15 países,
entre eles Alemanha e Holanda, incluindo acessó-
rios como taças, canecas de séries limitadas e gar-
rafas de cerâmica. “Temos cervejas com preços
variáveis entre R$ 9,90 a R$ 499”. Proprietário da

franquia Flávio Alexandre Taques, adianta que há
projeto de expansão para o interior de Mato Gros-
so. Na unidade de Cuiabá foi investido cerca de
R$ 100 mil. 

Outro fruto da especialização do varejo é a
loja Poderoso Timão, inaugurada em Cuiabá esta
semana para atender o desejo de consumo dos

torcedores do Corinthians.
No Centro-Oeste há 3 lo-

jas da rede, totalizando
110 no Brasil. Até o fim
deste mês mais 7 devem

ser inauguradas no país.
Franqueada da loja, Milene

Vidotti, decidiu investir no negócio
após mais de 1 ano pesquisando o
mercado. Descobriu que 60% da po-
pulação cuiabana torce para times

paulistas, sendo que a torcida do Corinthians re-
presenta a maior parcela. “Sempre fui apaixona-
da pelo Corinthians e pelo comércio, meu tio (Vi-
dotti) era meu ídolo quando criança e eu buscava
uma opção para investir em um negócio pró-
prio”. Entre os produtos ofertados constam cane-
cas, canetas, camisetas, bonés, malas, camisas
oficiais, artigos de cama e mesa, mamadeiras, en-
tre outros. “Fazemos inclusive a personalização
dos produtos”. No empreendimento a empresária
investiu cerca de R$ 300 mil.Torcedores do Corinthians agora contam com loja exclusiva

Otmar de Oliveira

Investimentos
chegam a 
R$ 300 mil

de dólares, é o valor da saída de
dólares em novembro, segundo o
Banco Central. Nos 2 primeiros
dias úteis deste mês o saldo ficou
negativo em US$ 168 milhões

Ampliação

Acompanhia aérea Asta está operando voos comerciais
para Sinop e Matupá, em Mato Grosso, e Novo

Progresso (PA), partindo do Aeroporto Marechal Rondon. As
saídas são às segundas, quartas e sextas-feiras, às 5h30. A
empresa dispõe de aeronaves modelo Grand Caravan C-208 B,
com capacidade para 9 pessoas e 2 tripulantes. 

942
Nossa Senhora

Hoje (08) é celebrado o dia de
Nossa Senhora da Conceição e

será ponto facultativo em Várzea
Grande. Assim, serviços

administrativos da prefeitura e
secretarias não estarão

disponíveis ao público. Bancos e
comércio varejista abrem

normalmente na cidade. Em
Cuiabá não será feriado e nem

ponto facultativo.

Feriados

A Lei 997/89 estabelece
como feriados municipais a

Sexta-Feira da Paixão, Corpos
Christi e 8 de Dezembro foi

sancionada em 12 de abril de
1989, pelo então prefeito
Carlos Augusto de Arruda

Gomes. A Defensoria Pública
aderiu ao ponto facultativo e irá

atender apenas em casos de
urgência.

Economês
economia

Rondonópolis

Abertura de nova unidade da rede de supermercados Big Master em
Rondonópolis vai empregar cerca de 500 pessoas diretamente e outras
3 mil indiretamente. A loja, a 5ª da rede, foi inaugurada nesta quarta-
feira (07) com 26 mil metros quadrados e 40 caixas, 18 lojas diferentes.

milhões

Meta de governo estadual é produzir
5 milhões de litros por dia até 2014

Produção de leite
terá incremento
de 177% em MT

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Produção leiteira crescerá 177% em Mato Gros-
so até 2014, se atingida a meta de governo de obter 5
milhões de litros de leite por dia. Para incrementar a
produção diária atual de 1,8 milhão/l, foi debatido
nesta quarta-feira (07) o projeto Balde Cheio, no
Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. Iniciati-
va coordenada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e executada em parceria
com as prefeituras municipais e a Embrapa São Car-
los envolve 148 propriedades rurais do Estado, distri-
buídas em 24 municípios. 

Para o próximo ano, a meta é
incluir 30 municípios, expansão de
25%. Coordenador do Balde Cheio
em Mato Grosso, Aureliano da Cu-
nha Pinheiro, diz que quando o
projeto foi implantado no Estado,
em 2009, havia 18 municípios en-
volvidos. Do total de 188 mil pe-
quenos produtores existentes no
Estado, cerca de 60 mil têm na
produção leiteira a principal fonte
de renda. Atividade é considerada a melhor alternativa
para as pequenas propriedades pela garantia de de-
manda aquecida durante o ano todo, explica Cunha.

Outro aspecto positivo é que o consumo de leite
e derivados tem aumentado. De acordo com o enge-
nheiro agrônomo da Bigma Consultoria, Maurício
Palma Nogueira, o aumento da renda brasileira tem
provocado um consumo anual de 90 litros de leite por
habitante. Meta é alcançar 150 litros per capita ao ano. 

Em Mato Grosso, existem atualmente cerca de
150 indústrias instaladas, entre laticínios e cooperati-

vas, que operam com 39% da capacidade ociosa. Pro-
blema é que durante o período de entressafra, quan-
do a produção de leite diminui, a ociosidade chega a
45%. A partir de janeiro de 2012, tanto a produção
quanto o processamento do leite, devem passar por
inspeção de qualidade, conforme regulamentado pela
Normativa 51. Medida visa melhorar a qualidade dos
produtos, que são destinados em sua maioria para a
região Sudeste, em uma proporção de 70%. O restan-
te é consumido no Estado, principalmente na forma
de queijo mussarela, segundo o analista técnico da
Federação da Agricultura e Pecuária (Famato), Car-
los Augusto Zanata, acrescentando que essa transfor-

mação agrega pouco valor ao lei-
te. Litro do leite tem sido vendi-
do pelos produtores ao preço mé-
dio de R$ 0,68, valor 17% infe-
rior à média nacional, de R$
0,82/l. “A produção leiteira tem
em Mato Grosso um grande po-
tencial”. Para fomentar a ativida-
de, está sendo criada no Estado a
Associação de Produtores de Lei-
te (Aproleite). Além disso, acres-
centa Zanata, foi instituída na Fe-

deração a Comissão da Pecuária Leiteira. 
Para o produtor de Chapada dos Guimarães,

Antônio Divino, a principal dificuldade em manter a
produção leiteira regular nas propriedades é a falta de
assistência técnica. “Eu trabalhava como meu pai e
meu avô e até duvidei quando recebi a visita dos téc-
nicos do Balde Cheio”. Decidiu apostar no projeto,
após negociar parte da propriedade. Mantém 14 va-
cas, sendo 10 leiteiras e tem obtido cerca de 280 li-
tros de leite/mês. Para 2012, meta é dobrar a produ-
ção, com aquisição de mais animais. 

Para o próximo ano, a meta é incluir mais 30 municípios mato-grossenses, uma expansão de 25%

Luciano Coca/AE
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Adificuldade da American Airlines é
reflexo do que os próprios Estados
Unidos estão passando. A crise vivida

pelo país acaba respingando sobre as empresas
em virtude do aperto monetário e menor
disponibilidade de recursos no mercado. A
concordata requerida pela tradicional
companhia aérea não garante a recuperação de
sua saúde financeira no curto prazo e pode
resultar, em
menor ou
maior
dimensão, no
enxugamento da estrutura, demissão de
funcionários e desistência de linhas regionais e
internacionais.

A situação poderá abrir caminhos para as
empresas aéreas brasileiras, principalmente
aquelas que querem expandir os voos
internacionais e que hoje têm o mercado interno
totalmente competitivo e com baixa margem de
lucratividade. A TAM, que já explora rotas
externas, poderá participar de alguma fatia,
embora a concordata da American Airlines não

seja garantia dessa expansão.
O resultado das companhias aéreas

brasileiras no 3º trimestre não apresentou
surpresas: redução em virtude da situação de
aumento dos combustíveis e do custo trabalhista.
A estratégia das duas maiores do setor, Gol e
TAM, são muito bem traçadas a primeira disputa
mercado com maior redução dos custos e a
segunda trabalha com o diferencial no

atendimento.
Diante da

situação
econômica

norte-americana e a aproximação das eleições
presidenciais, o problema poderá ficar mais sério
se o governo não tiver mecanismos para
financiar as empresas, gerando mais
desemprego. As dificuldades de Tio Sam, não se
enganem, têm um forte componente político. Se
não forem sanadas, as asas da American poderão
não ser as únicas podadas pelos algozes da crise.

REGINALDO GONÇALVES É COORDENADOR DO CURSO DE

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FACULDADE SANTA MARCELINA.

PROJETO BALDE
CHEIO 

Projeto foi implantado 
nas regiões do Portal 
da Amazônia, Norte 
Araguaia, Médio Araguaia
e Vale do Rio Cuiabá

Reginaldo Gonçalvesanálise

Voo incerto da American


