
Nova diretoria

Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso
(Aprosoja) empossou nesta segunda-feira (12), diretoria para o
biênio 2012/2013. Assumiu a presidência o produtor de Lucas
do Rio Verde, Carlos Fávaro.

Benefício

Foi aprovado em primeira votação
na Assembleia Legislativa de Mato
Grosso (AL/MT) projeto de Lei do
deputado Carlos Avalone (PSDB) que
reduz o Imposto Sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) de 4%
para 1,5% para veículos que utilizam o
Gás Natural (GNV). A intenção é
incentivar o uso do combustível. Em
outras unidades da federação, os
taxistas já possuem este tipo de
incentivo.

261,9
Fiscalização

Balanço preliminar do Instituto de Metrologia e Qualidade de
Mato Grosso (Imeq/MT) aponta alta de até 15% no número de itens
apreendidos na Operação Papai Noel, realizada na semana passada.
Os números oficiais serão divulgados esta semana e são referentes
a brinquedos e luminárias. Produtos alimentícios como panetones,
espumantes e da ceia serão fiscalizados até o fim deste mês.

Economês

Divulgação

Esmagadoras de soja dizem que alterações no ICMS prejudicam o desempenho do setor
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Alterações no regime de tributação estadual po-
dem afetar a implantação e desempenho de indústrias es-
magadoras de soja locais. Medidas aprovadas pela Se-
cretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) serão discu-
tidas com representantes da Associação de Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) ho-
je (13) à tarde. Desde 31 de outubro foi extinto o crédi-
to presumido nas operações de venda de farelo e óleo de
soja para outros estados, conforme Decretos 790 de
26/10/2011 e 803 de 28/10/2011. 

Outra decisão do Fisco estadual prevê (pelo Decre-
to 859 de 30/11/2011), a exclusão do farelo de soja da
lista de produtos sujeitos a redução
de 30% sobre a base de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) nas opera-
ções interestaduais. No pacote de
reformulações, a Sefaz estende ain-
da a tributação estadual para os ser-
viços de transporte de mercadorias
destinadas ao fim específico de ex-
portação, incluindo a soja transpor-
tada pelo regime de diferimento, a
partir de janeiro de 2012, de acordo
com o Decreto 789 de 26/10/2011. 

Na avaliação da Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove), as medidas apro-
vadas pelo governo reduzirão a
competitividade das 13 unidades
processadoras de soja existentes em
Mato Grosso, além de afastar novos
investimentos no setor e provocar
desemprego. Secretário-executivo
da Abiove, Fábio Trigueirinho, en-
tende que por ser o principal produ-
tor nacional de soja e menos popu-
loso que outros estados brasileiros,
Mato Grosso precisa garantir a in-
dustrialização para fortalecer o de-
senvolvimento econômico.

“Com essas medidas, o Es-
tado voltará a ser um exportador
de matéria-prima porque fica
mais barato comprar farelo e óleo
de outras regiões, onde a carga
tributária é menor, do que produ-
zir aqui”. Para ele, o aumento do
custo das indústrias será repassa-
do no preço dos produtos, encare-
cendo o óleo de cozinha, o biodiesel e o farelo, afetando
inclusive outras cadeias produtivas, como a suinocultura.

Abiove sustenta ainda que a cobrança de 8,4% do
ICMS na venda de farelo a outro estado, ao invés de
12%, foi regulamentado pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz). Mas, o convênio, reno-

vado regularmente, está sendo in-
terpretado pelo governo de Mato
Grosso como de aplicação não

compulsória. 

Reflexos - Apostando que
2012 seria um ano de recuperação pa-
ra o setor da suinocultura, prejudica-
do com a restrição do mercado russo

e a queda nos preços da carne, o conselheiro da Asso-
ciação de Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acris-
mat), Raulino Machado, diz que as mudanças na tribu-
tação estadual sobre esses subprodutos da soja aumen-
tarão os custos do setor, já que 30% da alimentação
dos animais composta por farelo de soja. “Para cada

quilo de carne produzido precisamos de 3 quilos de ra-
ção”. Acrescenta que a associação pretende discutir o
assunto com o governo. 

De acordo com a Sefaz, o incentivo fiscal garanti-
do às indústrias de óleos vegetais expirou em outubro
passado e que o setor já é desonerado pela Lei Kandir,
cuja carga tributária aplicada sobre o faturamento equiva-
le a 1,78%. Por meio de nota, a Sefaz comenta que o se-
tor “reclama benefícios fiscais adicionais, superiores aos
já recebidos atualmente pela Lei Kandir” e que “o Esta-
do está revendo os benefícios fiscais, conforme reclame
da sociedade, e este é mais um incentivo que está sendo
reavaliado, já que o segmento conta com outros benefí-
cios que não foram revogados, entre eles a desoneração e
diferimento em quase toda a cadeia produtiva”.

Divulgação

Mudanças implementadas pela Sefaz afetarão, principalmente, o farelo e o óleo de soja, desestimulando o beneficiamento do grão e afugentando empresas instaladas em MT

Incentivo
expirou em
outubro de
2011, diz Sefaz

Éfato que a economia brasileira
vem passando por um período
muito interessante nos anos de

2003 a 2011, com destaque para o sub-
período 2003-2008 (a taxa média de
crescimento do PIB real foi de 4,20% ao
ano) e o ano de 2010 (marcado por um
crescimento econômico da ordem de
7,5%). Algumas conquistas desse período
são notáveis, a taxa de crescimento
econômico ilustrada pelo crescimento do
PIB real, o baixo índice de inflação, o
acesso da população ao crédito para o
consumo e compra de
casa própria; a
evolução do salário
mínimo real, a
conquista do grau de investimento
(investment grade); o lançamento do
fundo soberano brasileiro e o clima de
entusiasmo geral. 

Além disso, em uma perspectiva
política considerando-se um período um
pouco mais longo de 1994 a 2011, a
consolidação da democracia
representativa, algo muito importante na
história política do Brasil republicano,
marcada por rupturas, instabilidade e
uma sequência de Constituições.

Em um ambiente de crescimento
econômico a taxas razoáveis e de
estabilidade monetária, observou-se um
novo deslocamento no posicionamento
das chamadas classes A, B, C, D e E. Em
alguns casos, nota-se o crescimento dos
chamados milionários, isto é, pessoas

com um patrimônio declarado de mais de
R$ 1.000.000,00. Esse assunto foi objeto
de matéria recente nos jornais
brasileiros e na revista Forbes. Pessoas
que atingiram essa posição privilegiada
são encontradas tanto em segmentos
assalariados (pessoas que normalmente
recebem elevados salários e bonificação)
quanto entre pequenos empresários e
alguns profissionais liberais.

Em que pese a presença dos
indicadores positivos mencionados, além
do surgimento de novos milionários,

devemos ponderar que existe uma
gigantesca agenda de desafios para o
Brasil nos próximos anos que não deve
ser esquecida e muito menos
negligenciada. A lista é grande e aqui
vão alguns itens: uma revisão da política
cambial brasileira que evite a
sobrevalorização do real, a consolidação
de uma política industrial para o país, os
desafios do segmento de infraestrutura
no sentido de se eliminarem os apagões
em vários níveis, de modo independente
da realização dos grandes eventos
esportivos da Copa do Mundo e da
Olimpíada; o desafio de uma política
educacional que amplie os anos médios
de estudo da população brasileira
(indicador relevante na composição do
Índice de Desenvolvimento Humano),

introdução de políticas sociais mais
abrangentes e estáveis, a busca de
políticas de desenvolvimento que
atenuem as disparidades regionais e as
disparidades relacionadas com a
distribuição de renda, dentre outras.

Outro item dessa mencionada agenda
diz respeito à melhora da capacidade de
resposta do setor público para as novas
demandas oriundas desse período recente
da economia brasileira. É o caso de se
analisar como o setor público vai cuidar
do enorme número de veículos que são

produzidos e passam a
rodar em ruas e
rodovias que foram
construídas para outro

volume bem menor de tráfego e estão
subdimensionadas e finalmente, como o
governo federal e os governos estaduais
abordarão o tema do impacto ambiental
trazido pelo aumento do volume de
produção e consumo, assunto que já tem
peso muito grande na agenda de governos
de países europeus, por exemplo.

Por fim, não podemos simplesmente
nos entusiasmar com o crescimento
econômico, mas devemos construir bases
sólidas para manter a estabilidade
conquistada e saber agir em um momento
em que a economia mundial sofre uma
nova desaceleração, dessa vez com
reflexos mais fortes sobre o Brasil.
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Plantio de algodão começa
mesmo com pouca chuva
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Área plantada com algodão
em Mato Grosso deve atingir cerca
de 760 mil hectares nesta safra, con-
forme o diretor-executivo da Asso-
ciação Mato-grossense de Produto-
res de Algodão (Ampa), Décio To-
cantins. De acordo com ele, mesmo
diante da situação atípica das chu-
vas, que estão mais escassas neste
fim de ano, o início do plantio trans-
corre normalmente. Em algumas re-
giões, a plantação começou no últi-
mo dia 1º, e no Nortão deve come-
çar a partir da próxima semana.

O Instituto Mato-grossense
de Economia Agropecuária (Imea)
previa que o efeito La Niña pudes-
se interferir no início do plantio. O
cotonicultor Alexandre De Marco
explica que a plantação deve ser
concluída até o fim de dezembro e,
a partir de janeiro do ano que vem,
já tem início a safrinha do algodão.
Apesar do plantio estar sendo feito
normalmente, o produtor alerta que
o momento não é dos mais favorá-
veis para o setor.

Segundo De Marco, o preço
da pluma tem caído e o mercado es-

tá apreensivo com a crise europeia.
No entanto, garante que aumentou
sua produção, tendo em vista que o
produto a ser colhido já foi comer-
cializado, o que deve promover um
equilíbrio na balança.

A semana passada iniciou
com os preços do algodão em baixa
no Estado. O menor valor registrado
foi R$ 51,20/arroba, em Sapezal.
Mas ganhou fôlego e chegou na úl-
tima sexta (9), com leve alta, atin-
gindo os R$ 51,60/arroba.

Dados da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab)
apontam que na última semana de
novembro, o preço médio do algo-
dão no centro produtor de Rondonó-
polis foi de R$ 52,60, já com regis-
tro de queda em relação ao período
anterior. Um dos fatores que contri-
bui para isso, conforme o analista de
mercado Djalma Fernandes de
Aquino, foi o fato de, no mercado
interno, as indústrias têxteis estarem
se preparando para entrar em férias
coletivas e muitas delas estarem
com os estoques aquecidos. Já para
a exportação, a queda do dólar e a
retração de oferta do algodão india-
no ajudaram a favorecer a balança
comercial.
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de reais, é a previsão de 
faturamento líquido da indústria
química nacional para este ano, 
incremento de 15,8% em
relação ao ano passado

bilhões

análise Flávio Saraiva

Crescimento de milionários no Brasil

Indústrias reagem à mudança
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