
de reais, é o valor que a Ele-
trobras vai investir em 2012,
sendo que deste total R$ 6,8
bilhões serão para projetos
de geração e R$ 3,8 bilhões
para transmissão

Diferença

Extensão territorial de
Mato Grosso

influencia nos
preços dos
produtos. Etanol
combustível por
exemplo, está
sendo vendido
por até R$ 2,55
em Alta
Floresta,
segundo
levantamento da
Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustível

(ANP). Em Sinop, produto
custa em média R$ 2,33. Na
Capital e em Várzea Grande,
os postos estão vendendo o

combustível por
R$ 2,29. Alto
valor do produto
tem levado os
motoristas a
optarem por
gasolina em
detrimento do
derivado da
cana-de-açúcar
na hora de
abastecer, já

que o primeiro apresenta
melhor rendimento.

Cartões

Estudo do Banco
Central mostra que o
uso de cartões de
crédito e débito no
Brasil cresceu em 2010.
O número de cartões de
crédito emitidos no país
no ano passado superou
em 11,7% a marca
existente ao fim de 2009, chegando a 175,4 milhões. Quantidade de
cartões ativos naquele período somava 87,9 milhões, com expansão de
12,8% em relação ao ano anterior. 

13,3
Mudança

A partir de 1º de janeiro, contribuintes mato-grossenses
do ICMS enquadrados no Simples Nacional poderão
substituir a exigência de utilização da Escrituração Fiscal
Digital (EFD) por autorizar administradoras de cartão de
crédito ou débito a fornecer à Secretaria de Fazenda (Sefaz)
acesso aos dados das contas que utilizarem para efetivação
de pagamentos e recebimentos de valores das operações.

Economês

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Apoio do governo federal para formação de
estoques de etanol no Brasil chegou tardiamente,
segundo representantes do setor sucroalcooleiro
mato-grossense. Medida provisória nº 554, publi-
cada no Diário Oficial da União na segunda-feira
(26), pode conceder subsídios de até R$ 500 mi-
lhões por ano às indústrias, por meio de redução
de custos na cap-
tação de recursos
junto aos bancos,
quando destina-
dos à formação
de estoques do
produto. 

Intenção é
garantir o abas-
tecimento de
etanol e conter a
escalada de preços durante a entressafra. Para
representantes do segmento medida mais ur-
gente é o apoio à produção do biocombustível,
com redução de custos a partir da criação de li-
nhas de crédito específicas para o cultivo de

cana-de-açúcar e redução dos tributos. Críticas
são estendidas ao prazo demandado para apro-
vação da medida, que acabou coincidindo com
a entressafra da cana-de-açúcar. 

Diretor do Sindicato das Usinas Sucroal-
cooleiras de Mato Grosso (Sindálcool), Jorge
dos Santos, afirma que nesta época todo etanol
produzido e estocado pelas indústrias até a pró-
xima colheita já está comprometido. “Isso deve-
ria ter sido feito em junho ou julho, porque seria

possível plane-
jar a produção e
distribuição”.
Em Mato Gros-
so, cerca de
75% da cana é
destinada à pro-
dução de etanol
e 25% para fa-
bricação de açú-
car. Segundo

Santos, em 2012 a colheita deve ser antecipada
para o mês de março, com previsão de 13,9 mi-
lhões de toneladas de cana, após a renovação de
20 mil hectares de canavial. Produção total de
13,545 milhões de toneladas nesta última safra

foi obtida com o plantio de 220 mil (ha). 
Santos diz que para atender o contínuo au-

mento da demanda por etanol, a produção brasi-
leira de cana deverá alcançar, até 2015, 150 mi-
lhões (t). Produção atual tem mantido indústrias
de Mato Grosso operando com capacidade ociosa.
“No Estado, a produção vinha caindo e neste ano
só não foi um desastre por causa da entrada da
ETH Bionergia no mercado”. Segundo relato do
presidente da Barrálcool, João Petroni, o governo
federal tem adotado medidas que comprometem o
abastecimento do mercado interno, ao invés de fa-
vorecê-lo. “Agora mesmo foi liberada a venda de
etanol brasileiro para os Estados Unidos, mas co-
mo se não temos nem para o consumo interno?”. 

Diretor do Sindálcool opina que se o mer-
cado internacional remunerar melhor, a produ-
ção será destinada à exportação. Para Petroni, o
governo quer incentivar a estocagem sem que
haja produção. Gerente de negócios da agência
empresarial do Banco do Brasil em Mato Gros-
so, Leonardo Carrijo, diz que o financiamento
específico para o setor sucroalcooleiro, com
prazos maiores, deve ser aprovado em 2012.
“Realmente há necessidade de crédito específi-
co, com prazos mais alongados”. 

CADASTRO

Brasil registra 15 mil
produtores orgânicos

DA ASSESSORIA
MAPA

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) é responsável pela
regulamentação e cadastro de
todos os produtores orgânicos
do Brasil que hoje já chegam
a cerca de 15 mil agricultores
no banco de dados. Os ali-
mentos orgânicos são produ-
zidos baseados em princípios
agroecológicos que contem-
plam o uso responsável do so-
lo, da água, do ar e dos de-
mais recursos naturais.

A lista de produtos cadas-
trados inclui os primários, os
itens processados e os indus-
trializados à base de orgânicos.
Segundo o coordenador de
Agroecologia do Ministério da
Agricultura, Rogério Dias, es-
se crescimento é positivo e ten-
de a ser contínuo. “Quanto
mais produtos primários forem
regulamentados, haverá mais
processados orgânicos. Este
aumento gera estabilidade e
agrega valor aos produtos”.

Desde 1º de janeiro de
2011, os produtos orgânicos
brasileiros só podem ser co-
mercializados se estiverem
identificados com o selo do
Sistema Brasileiro de Avalia-
ção da Conformidade Orgânica

(SISOrg). A identificação foi
regulamentada em 2010 e tor-
nou-se obrigatória no primeiro
dia deste ano. O selo foi esco-
lhido por meio de uma consul-
ta pública e é impresso nas em-
balagens de produtos orgânicos
devidamente certificados pelo
Ministério da Agricultura.

Em 2011 também foi re-
gistrado o primeiro produto fi-
tossanitário para a agricultura
orgânica, assinado pelo Mapa
depois de uma análise em con-
junto com os ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente. O
Brasil deseja ser referência em
produtos biológicos de contro-
le de pragas e pretende montar
uma delegação de especialis-
tas para discutir o tema junto a
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OECD, sigla em in-
glês) em 2012.

Hotsite - O Mapa man-
tém um hotsite com informa-
ções sobre os benefícios dos
alimentos orgânicos. A página
pode ser acessada pelo endere-
ço www.prefiraorgani-
cos.com.br. Internautas podem
visitar o site e obter informa-
ções sobre a conceituação da
agricultura e produtos orgâni-
cos, dados de produção, forne-
cedores e legislação.

Divulgação

Mapa é responsável pela regulamentação da produção

ESTOCAGEM
DE ETANOL 

MP concede subsídios de até R$ 500 milhões ao ano 
às indústrias com custos menores nos empréstimos

Medida do governo é
avaliada como tardia

Chico Ferreira/Arquivo

Intenção do governo federal com a Medida Provisória é garantir o abastecimento de etanol e conter a escalada de preços na entressafra
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Linhas atuais para o agronegócio são
antecipação de Nota do Produtor Rural
(NPR), estocagem e capital de giro

bilhões

Em tempos de crise financeira,
fortemente temperada por quedas
acentuadas nas bolsas de valores,

meu telefone costuma tocar incessantemente e
minha caixa postal amanhece cheia. Os
interlocutores, de ambos os canais, buscam
sempre respostas para as mesmas perguntas:
“Vai cair mais? Quando começa a
recuperação? Devo vender tudo para sair?
Devo vender para recomprar mais tarde? Devo
comprar mais?”.

Para estas perguntas darei sempre uma
única resposta: depende. Depende da
prioridade dada e da premissa escolhida para
seus investimentos em bolsa. Via de regra, os
investidores despejam na bolsa seus
investimentos “normais”, ou seja, o que ao
final de um mês, ano ou outro período qualquer
estava acumulado em Renda Fixa e era
chamado de poupança da família, economias,
colchão financeiro etc., e que passam a ser
realocados para a bolsa justamente após um

significativo período de alta nas cotações.
Assim, a premissa é olhar o passado para
prever o futuro, algo como dirigir um carro
olhando pelo retrovisor.

Veja que este comportamento traduz a falta
de prioridade e comprometimento com as
próprias economias.
Para ser mais ácido,
demonstra a
inaptidão para
planejar e controlar
os investimentos
pessoais. Mas isto
pode ser mudado facilmente. Em primeiro lugar,
a mudança deve ocorrer na escala de
prioridade dada ao quanto e o porquê
economizar. Em ato contínuo, estabelece-se a
premissa de primeiro economizar para investir
ao invés de investir as sobras. 

Vou explicar: cedo ou tarde, você
perceberá que é importante economizar para o
futuro, seja ele amanhã ou daqui a 20 anos, e

que é melhor economizar para pagar à vista do
que pagar juros. Quando isto acontecer, sua
prioridade de economizar passou a ser mais
importante do que gastar, ou seja, as aplicações
financeiras não serão o destino das sobras
orçamentárias, mas sim o primeiro destino do

dinheiro e a bolsa de valores será considerada
para os objetivos de maior prazo, como sua
aposentadoria.

Se você investir antes de consumir,
facilmente conseguirá dinheiro para aplicar na
bolsa de valores SEM RISCO ALGUM. Veja que
antes você tomaria todas as caipirinhas, iria a
todos os restaurantes, compraria todos os CDs,
iria na padaria da esquina de carro, somente se

importaria com os pontos das multas de trânsito
e não com seu valor, assinaria o pacote mais
caro da TV a cabo, deixaria as luzes de toda a
casa acesa, tomaria banhos demorados, diria
sempre “sim” a todas as vontades de seus filhos
no shopping etc.  Todo este comportamento

consumista resulta em
perdas significativas e
permanentes para as
finanças. Luzes acesas
gastam dinheiro e
significam 100% de
perda daquela quantia

para seu bolso. Pagar por canais que você
nunca assiste significa 100% de perda para seu
bolso. Comprar inúmeros brinquedos que
ficarão encostados ou serão destruídos
significa 100% de perda para seu bolso. Pagar
multas significa 100% de perda para seu bolso.

Enfim, tudo que você puder economizar dos
100% que já estão perdidos e passar a colocar
na bolsa significa RISCO ZERO para o

investimento em ações. Se sua conta de luz
costuma ser de R$ 200 e passa para R$ 175,
destine os R$ 25 para investimentos em bolsa.
Repare que, no final, são os mesmos R$ 200. No
entanto, ao invés de entregar (perder) a
totalidade para a concessionária, você será
sócio dela e passará a receber dividendos da
empresa. 

E se a empresa quebrar? Neste caso, você
perde os R$ 25 da mesma forma que já teria
perdido na sua situação original, ou seja, caso
você gastasse e não investisse. Viu como o risco
é ZERO?

Faça isso com tudo que for possível.
Estabeleça metas de economia para
reinvestimento - 1%, 2% até chegar a 10% de
sua renda. Mesmo que você não vá para a
bolsa, ainda assim, seu risco será ZERO e suas
finanças progredirão rapidamente.

MAURO CALIL É PALESTRANTE, 
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Bolsa com risco zero

análise Mauro Calil


