
economia CUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 
12 DE ABRIL DE 2013

A GAZETA - 1C
Festival de pesca
de Cáceres é
cancelado

PÁGINA 2 economia@gazetadigital.com.br

TOMATE

Preço começa baixar 
para os consumidores

ALESSANDRA NEVES

REDAÇÃO DO GD

Com o preço do tomate
nas alturas, consumidores estão
fazendo pesquisas e comprando
em dias de oferta. Para estimular
ainda mais a concorrência, su-
permercados baixam os preços e
divulgam promoções. Rede su-
permercadista Modelo, por
exemplo, anuncia a redução gra-
dativa do preço do fruto em
Cuiabá e Várzea Grande nas
próximas semanas. Nesta
quinta-feira (11), o quilo
nas 10 lojas da rede foi
vendido por R$ 3,99, e
segundo o coordenador
de perecíveis, Hélio Ru-
bens Magalhães, deve ser
mantido em torno de R$ 5, valor
bem abaixo do que foi visto nas
últimas semanas nas feiras e su-
permercados das duas cidades,
quando chegou a R$ 10 em al-
guns estabelecimentos. 

Em outra rede, a Compre
Mais, também há promoção e na
quarta-feira os consumidores le-
varam um dos principais ingre-
dientes da salada por R$ 3,99.
Nesta quinta-feira, o preço vol-
tou para R$ 4,49 e de acordo su-
pervisor de vendas Derli Loca-
telli, deve permanecer nesta mé-
dia. Nos supermercados Com-
pre Mais, o tomate chegou a ser
vendido por R$ 7,89. No Mode-
lo o maior preço foi de R$ 8. 

Conforme Magalhães, a
promoção Modelo é possível
graças a uma parceria com for-

necedores dos estados de
Goiás e do Paraná. “Cerca de
20 toneladas de tomate foram
compradas para a promoção
desta quinta e negociação para
as próximas semanas já está
em andamento”, adianta. “A
queda nas vendas é natural
diante do preço, mas acredita-
mos que ele deve ser estabili-
zado em R$ 4 ou R$ 5 e as pes-
soas voltarão a consumir a
mesma quantidade de antes”.

Locatelli aponta que a
queda no volume de

vendas provocou a
diminuição do pre-
ço. “As pessoas pas-
saram a comprar me-

nos tomate ou substi-
tuir ele por outro fruto e le-

gume. Neste período houve uma
oferta grande que tinha que ser
comercializada já que o produtor
estava com o fruto colhido e ma-
duro e precisava vender”. 

Comerciante, Ivanilce
Medeiros diminuiu o consumo
do fruto em casa, mas conta
que não pode fazer o mesmo na
lanchonete dela. “Em média,
em cada sanduíche que faze-
mos utilizamos pelo menos 3
rodelas de tomate. Pagando
mais de R$ 8 pelo quilo. Tive-
mos que diminuir o tamanho da
fatia para não repassar o custo
para nossos clientes, disse ela
ao lembrar que além de caro, o
tomate que está sendo vendido
nos últimos meses não é de boa
qualidade. (Reportagem com-
pleta no Portal GD)

Supermercados reduzem os preços e realizam promoção

Otmar de Oliveira/Arquivo

Em março foram vendidas 8,984 mil unidades em MT

EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Venda de veículos em
Mato Grosso cresceu 15,88%
em 30 dias. O resultado de
março, quando foram comer-
cializadas 8,984 mil unidades,
ajudou a recuperar as “perdas”
geradas pela baixa no movi-
mento registrado em fevereiro,
que fechou com 7,753 mil veí-
culos emplacados. O 2º mês de
2013 teve uma redução de
19,50% na relação com janei-
ro, quando o setor havia em-
placado 9,595 mil unidades.
Agora, a curva ascendente de-
ve persistir com a prorrogação,
até o fim de 2013, da alíquota
reduzida do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para automóveis e caminhões,
anunciada no início deste mês
pelo Ministério da Fazenda. 

Reconhecendo que a ele-
vação no setor de veículos ain-
da foi pequena, o diretor regio-
nal da Federação Nacional de
Distribuidores de Veículos em
Mato Grosso (Fenabrave/MT),
Manoel Guedes, avalia que,
apesar de positiva, a medida
tem um outro reflexo. “A pror-
rogação do imposto menor de-
ve continuar fomentando o se-
tor até o final do ano, mas não
teremos grandes números já
que os clientes têm até dezem-
bro para comprar”.

Para o gerente de ven-
das da Trescinco, Sérgio An-
tônio de Oliveira, o prazo es-
tendido do benefício não vai
atrapalhar as compras programadas para abril,
que estiveram aquecidas nos 10 primeiros dias
na concessionária. Segundo ele, os clientes que
não conseguiram adquirir os veículos em março,
no antigo prazo do IPI reduzido, devem optar
por fechar a compra o quanto antes por alguns
motivos, como o risco da elevação da taxa de ju-
ros básico (Selic). Oliveira ressalta que as mon-
tadoras ainda estão com promoções de preços e
taxas interessantes, mas um “boato” já corre no
mercado indicando um aumento no valor da Se-
lic, que atualmente é de 7,25% ao ano.

Em alta - Do total de emplacamentos re-
gistrados no Estado em março, 4,594 mil refe-
rem-se a carros de passeio e comerciais leves,
que tiveram aumento de 13,43% em relação a
fevereiro, quando 4,050 mil unidades foram co-
mercializadas. Os automóveis são a maioria
dessa categoria, totalizando 3,176 mil emplaca-

mentos no mês passado, volume 13,23% maior
que o de fevereiro (2,805 mil).

Recuperação - O segmento de motoci-
cletas “ensaia” uma recuperação. As vendas de

março em relação a fevereiro cresceram
18,69%, somando 3,906 mil motos, maior que o
fechado no mês anterior (3,291 mil) e em janei-
ro (3,754 mil). Na avaliação do diretor regional
da Fenabrave, o mercado de motocicletas está
enfraquecido há alguns anos. “A aprovação de
crédito é um dos fatores que influencia nesse
enfraquecimento. Outro motivo é o consumidor,
que diferentemente dos carros, não costuma
comprar moto todo ano e nem fazer trocas, o
que dificulta ainda mais o mercado”.

Trimestre - No acumulado do ano o setor
de veículos manteve o crescimento, mas não tão
grande quanto o calculado anteriormente. No 1º
bimestre de 2013 era de 9,05%, se comparado ao
mesmo intervalo do ano passado. Enquanto que, a
comercialização fechou o 1º trimestre com alta de
2,84%, saltando de 25,604 mil emplacamentos em
2012, para 26,332 mil em 2013.

Otmar de Oliveira

Setor deve registrar aquecimento nos próximos meses devido à manutenção da redução no IPI

Vendas saltam 15,8%
no intervalo de 1 mês

Safra recorde de grãos motivou a venda de caminhões em Mato Grosso, destaque foi Rondonópolis

Otmar de Oliveira/Arquivo

DA REDAÇÃO

Seguindo o “boom” da safra
recorde mato-grossense, a expansão
de 181,7% na comercialização de
caminhões contribuiu com o cresci-
mento do setor de veículos em Ron-
donópolis no 1º trimestre deste ano.
De janeiro a março do ano passado,
93 caminhões foram emplacados,
enquanto que em 2013, o número
negociado na cidade chega a 262
unidades. Somando as demais cate-
gorias, a média de crescimento no
município é de 20,6%, calculados a
partir do aumento de 1,890 mil veí-
culos emplacados no 1º trimestre de
2012, para 2,281 mil este ano. E no-
vos clientes interessados não faltam
para esse mercado.

Natural de Rondonópolis,
Edilson Bezerra da Costa, 42, tra-
balha como caminhoneiro há 11
anos e quer deixar a carteira assi-

nada de lado para se tornar um au-
tônomo nas rodovias. Em busca
desse objetivo tenta há cerca de 1
ano financiamento junto ao Banco
do Brasil para adquirir um cami-
nhão de aproximadamente R$ 300
mil. “Se tivesse opção, eu escolhe-
ria um novo por causa da manuten-
ção. Para aguentar essas estradas
de Mato Grosso tem que ser no-
vo”, diz Costa, que encontra difi-
culdades para aprovação do crédi-
to em razão da documentação.

Rodrigo Araújo Dameto, ge-
rente geral interino da Rodobens
Caminhões de Rondonópolis, apon-
ta que a maioria das vendas foram
feitas para grandes transportadoras
de grãos em busca da renovação ou
expansão da frota. A demanda oca-
sionada pela safra recorde aqueceu
a procura pelos veículos e conse-
quentemente o faturamento da con-
cessionária. Conforme Dameto, a

lei do motorista, que reduziu o tem-
po do profissional na direção, tam-
bém impactou nas vendas. “Frotis-
tas, que têm vários veículos, ale-
gam que estão renovando por cami-
nhões mais potentes para conseguir
rodar mais rápido”.

Região Metropolitana -
No acumulado do ano, o crescimen-
to em Cuiabá foi menos expressivo.
No total foram 7,956 mil emplaca-
mentos, quantidade 7,72% maior
que a dos 3 primeiros meses de
2012, quando as vendas chegaram a
7,386 mil unidades.

Em contrapartida, o 1º trimes-
tre de 2013 foi ruim para os empre-
sários do setor em Várzea Grande
com a queda foi de 11,38% na co-
mercialização. Cerca de 2,6 mil veí-
culos foram emplacados em 2012,
contra as 2,320 mil unidades deste
ano. (EC)

TRANSPORTE DE CARGA 

Procura por caminhões aumenta

VEÍCULOS 

EMPLACAMENTO POR MUNICÍPIO

Cidade 2012 2013
Cuiabá 7.386 7.956
Várzea Grande 2.618 2.320
Rondonópolis 1.890 2.281
Sinop 1.437 1.449
Sorriso 678 735
Total/ MT 25.604 26.332

Fonte: Fenabrave/1º trimestre
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