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CESTA BÁSICA Consumidor sentirá pouca diferença no preço já que maioria dos itens era isento de imposto

Desoneração refletirá pouco
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Reflexo da isenção de impostos sobre os 16 produ-
tos da cesta básica será pequeno ao consumidor. Isso por-
que 87,5% dos itens que compõem a cesta já estavam de-
soneradas do Imposto Sobre Produtos Industrializados (I-
PI) e de 50% deles também não era cobrado o PIS/Con-
fins. Essa tributação incidia em 8 alimentos e produtos de
higiene, que baixaram de 9,25% ou 12,5% para zero. Ain-
da assim, o percentual de redução não corresponderá ao
mesmo recuo esperado no valor dos produtos, afirma Kás-
sio Catena, presidente da Associação de Supermercados
de Mato Grosso (Asmat).

Ele ressalta que outros custos fazem parte da

composição de preços das mercadorias, principalmen-
te o frete. “Por mais que reduziu a energia, aumentou
mais de uma vez o combustível. A gente não pode se
iludir muito”. Em todo o caso, conforme a Asmat, a
medida do governo federal refletirá no preço dos pro-
dutos a partir da 2ª quinzena de abril porque muitas
compras já estão fechadas.

Considerando que a maioria do itens já estava deso-
nerada, para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Cuiabá (CDL), Paulo Gasparoto, o recurso “econo-
mizado” pela população no supermercado não será capaz
de mudar o cenário de desmotivação das pessoas para o
consumo. “Entendo como uma decisão política e eleito-
reira. Não vejo na realidade que esse volume de desone-
ração vá mudar o preço da cesta básica e seja capaz de

causar aumento no consumo”.
“Pode até ter jogada política, mas está

acompanha em questões econômicas”, contradiz
o economista Benedito Pereira, frisando que pa-
ra quem ganha R$ 10 mil por mês a medida não
significa nada, mas para quem recebe 1 salário
mínimo poderá ser muito. “Quando a questão
envolve cesta básica não pode ser considerada
brincadeira. Não pode fazer parte de uma plata-
forma política, porque tratamos de uma política
contra pobreza e até de melhoria de níveis nutri-
cionais”. 

O especialista confirma, entretanto, que a
desoneração das alíquotas dos alimentos básicos
não fará expandir a consumo dessas mercado-
rias. A população continuará comprando a mes-
ma quantidade. Segundo Pereira, a discussão
mais importante é se essa redução dos tributos
vai ser repassada e como o governo vai contro-
lar isso. De acordo com o presidente da Asmat,

“o que chegar mais barato, vai ser repassado mais barato.
Mas o impacto da medida nas vendas também não será
expressivo por serem produtos básicos”.

Vantagens - Quanto à isenção do PIS/Confins, a
expectativa é que traga outra vantagem para os supermer-
cadistas que poderão competir com açougues e pequenas
mercearias, que tinham o benefício de não pagar por esses
impostos por terem faturamento menor. Além disso, o su-
pervisor-geral da rede de supermercados Compre Mais,
Derli Locatelli, acredita que outra situação possível será a

“migração” de consumo com a sobra de dinheiro. As pes-
soas poderão comprar outras mercadorias consideradas
supérfluas, como enlatados, gerando assim algum aumen-
to nas vendas.

Não é o que Vaudinete Gusmão, 31, fará com o que
conseguir economizar. A auxiliar de tesouraria tem espe-
rança de que a redução dos impostos realmente chegue às
gôndolas para que possa usar o dinheiro no pagamento
das contas de água ou telefone. Quando às despesas com
alimentos, ela diz estar adaptada a planejar as compras
diante das altas e baixas de preços

João Vieira

Economista alerta que o trabalhador que ganha 1 salário mínimo terá um reflexo mais significativo

Consumidor pagará menos
pela carne em poucos dias
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Preço da carne começa a cair
na próxima semana. O repasse da
desoneração anunciada pela presi-
dente Dilma Roussef na sexta-feira
(08) será sentido na proteína em
menos dias que nos demais produ-
tos da cesta básica, de acordo com
o presidente da Asmat, Kássio Ca-
tena, explicando que a compra des-
se alimento é feita em menores
quantidades pelos estabelecimentos
por ser perecível. Porém, conforme
ele, a variação no valor também não
será expressiva como ocorrerá nas
demais mercadorias. “A carne vem
tendo aumentos progressivos. A me-
dida deve ajudar a segurar os reajus-
tes futuros e aparecer mais oferta,
que estava difícil para a carne”.

“Espero que esse benefício
chegue ao consumidor. Não é justo
que o varejo não repasse, e cabe ao
governo federal fazer o acompanha-
mento de preços”, cobra o superin-
tendente da Associação dos Criado-
res de Mato Grosso (Acrimat), Lu-
ciano Vacari. A entidade faz críticas
constantes ao setor varejista que, se-
gundo a associação, não repassa aos
consumidores as quedas registradas

na base da cadeia produtiva no pre-
ço da carne.

Pessimista assumida, Ilza Se-
bastiana Morais, 48, prefere esperar
os “números” ficarem menores nas
etiquetas dos supermercados para
depois comemorar. A autônoma
conta que se “especializou” na “ca-
ça” às promoções, prestando muita
atenção nos valores dos produtos to-
dos os dias. Tudo isso na tentativa
de diminuir ou mesmo manter os
gastos iguais mês após mês.

O problema, segundo ela, está
na transferência de custos quando
alguns produtos ficam baratos e a
diferença é repassada pelos estabe-
lecimentos para outras mercado-
rias. “Eles não podem perder. As
coisas estão um absurdo de caras. O
arroz deu um bom aumento, o fei-
jão nem se fala”, reclama Ilza, que,
apesar de morar apenas com o ma-
rido, recebe a visita dos familiares
todos os dias, aumentando a despe-
sa com a alimentação.

Cofres - De acordo com a
presidente, o governo federal vai
abrir mão de R$ 7,3 bilhões por ano
com a renúncia fiscal sobre os pro-
dutos da cesta básica. (EC)

AEROPORTO

Fluxo de passageiros cai pela 2ª vez seguida
NAYANA BRICAT
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Movimento no aeroporto
Marechal Rondon, em Várzea
Grande caiu 15,6% em fevereiro
em relação a janeiro do ano passa-

do. Esta é a 2º queda consecutiva
este ano, já que em janeiro houve
recuo de 5% sobre igual mês de
2012. No mês passado 197,475
mil pessoas embarcaram e desem-
barcaram no local, contra 234,053
mil no 1º mês do ano. No bimestre

saldo também é negativo, com
baixa de 0,86%, diferença entre os
431,528 mil passageiros deste ano
e os 435,295 mil do ano anterior. 

Nilson Marques Panrotas,
presidente da Associação Brasilei-
ra de Agências de Viagens de Ma-
to Grosso (Abav/MT) acredita que
o recuo neste 1º bimestre do ano
pode ser atribuído à instabilidade
da economia no 2º semestre de
2012. “Muitas pessoas costumam
pagar a viagem antecipadamente e
no ano passado isso não ocorreu
em grande escala. Por isso o me-
nor número de passageiros neste
começo de ano”. Ele também cita
as obras que acontecem na Capital
e Várzea Grande como fator com-
plicador. “Deixamos de captar
muitos eventos em Cuiabá por
questões da estrutura e dos impac-
tos que estamos passando, isso re-
flete no movimento do aeroporto.
Como as obras seguem até mea-
dos do próximo ano, acredito que
teremos essa redução até lá”. Em
relação à antecipação do Carnaval
neste ano, Panrotas considera que
“isso fez com que fevereiro fosse

até melhor. Caso contrário tería-
mos ainda menos passageiros. Pa-
ra este mês os números devem se
normalizar já que o país começa a
se movimentar e as pessoas já co-
meçam a se programar as férias”.

A agente de viagens Ariana
Valeriano conta que não percebeu
este recuo e que as vendas de pa-
cotes foram até maiores que em
2012. “Em fevereiro é normal
uma pequena queda porque o
mês é menor mas este ano não
houve por conta do Carnaval. Es-
te mês já começou com boas ven-
das e os próximos meses devem
seguir assim. Ariana espera que
este ano as vendas cresçam 9%
em relação a 2012.

O estudante Eduardo They-
llon Gama está de viagem marca-
da (em abril). Ele se programou
alguns meses antes e pagará o
passeio parcelado. “Decidi viajar
no próximo mês porque ficou
bem mais em conta, em outros
período seriam de alta temporada
e o valor maior. Mesmo perden-
do alguns dias de aula o preço
que pagarei compensa”. 

Otmar de Oliveira

Em fevereiro, a queda no número de passageiros foi de 15,6%

Produto
Como era Agora Como era Agora

Carnes* 9,25% 0% 0% 0%
Café 9,25% 0% 0% 0%
Óleo 9,25% 0% 0% 0%
Manteiga 9,25% 0% 0% 0%
Açúcar 9,25% 0% 5% 0%
Papel higiênico 9,25% 0% 0% 0%
Creme dental 12,5% 0% 0% 0%
Sabonete 12,5% 0% 5% 0%
Leite 0% 0% 0% 0%
Feijão 0% 0% 0% 0%
Arroz 0% 0% 0% 0%
Farinha de trigo 0% 0% 0% 0%
Batata 0% 0% 0% 0%
Legumes 0% 0% 0% 0%
Pão 0% 0% 0% 0%
Frutas 0% 0% 0% 0%

Confira as alíquotas
Pis/Cofins IPI
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