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Estado tem 63 motos a mais por dia

O que o cliente busca?

Na região, vendas em 
algumas empresas do 
ramo acompanham 
esse crescimento. Já 
para outras, negócios 
caíram até 30%

Entre os modelos 
mais vendidos na 
região, a Honda Biz 
125 é disparada a mais 
procurada pelos clientes. 
Na hora da compra, os 
motoristas priorizam a 
economia na gasolina. 
“É uma moto que faz 
quase 50 quilômetros 
com um litro e é muito 
econômica”, frisa Tarciel. 
Além dessa, outra citada 
pelos empresários entre 
as mais vendidas é a CG 
Titan. Como preferência 
para aqueles que buscam 
conforto, Delmar cita a 
Yamaha MT-03 ou a R3. 
“São motos para quem 
quer viajar ou quer algo 
mais esportivo”, revela.

Moto é opção para economizar na gasolina ou ter mais agilidade no trânsito
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Circular no trânsito 
com mais agilidade e 
economizar na gasoli-

na. Esses são alguns dos mo-
tivos que fazem muitos mo-
toristas optarem pela moto ao 
invés do carro. Dessa forma, 
ao longo dos anos, o Estado 
vem registrando aumento 
na frota de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores. 
Em 2019, são 63 veículos a 
mais circulando por dia nas 
vias, comparando com 2018, 
no período entre janeiro e 
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setembro. O levantamento 
foi feito com base em dados 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran/RS). Na 
região, as vendas em algumas 
concessionárias e revendas  
de motos vão ao encontro a 
esse crescimento, chegando 
a registrar 15% de aumento. 
Já para outras empresas, esse 
ramo tem registrado queda. 

Se comparado com 2018, 
Tarciel Ferreira, gerente de 
uma concessionária, diz que 
o aumento nas vendas é 
de 15% neste ano. “Temos 
notado esse crescimento e 
a tendência é que continue, 
pois estamos entrando num 
período favorável para a 
comercialização de motos”, 
revela. Ainda, segundo ele, o 
mercado passa por mudança 
significativa. “Antes, as pes-
soas tinham receio de inves-
tir. Aos poucos, esse compor-

Nas concessionárias e 
revendas contatadas pela 
reportagem do Nosso Jor-
nal, os perfis de clientes são 
variados. A maioria busca 
opção para trafegar no dia a 
dia, garantindo mais econo-
mia no deslocamento para 
o trabalho ou a faculdade. 
Mas, segundo eles, empre-
sas também têm adquirido 
as motocicletas como alter-
nativa ao tráfego intenso e 
a busca por mais agilidade 
nos serviços que prestam. De 
acordo com os empresários, 
ainda, há os motoristas que 
estão em busca de conforto. 

Segundo Delmar, esse é um 
público que está despontan-
do e procura uma moto para 
viajar ou até para tê-la como 
um hobby. 

Clientes que buscam por 
motos de valores mais bai-
xos têm aparecido com mais 
frequência nas revendas. Se-
gundo os proprietários, eles 
geralmente estão dispostos 
a pagar entre R$ 3,5 a R$ 5 
mil. “Muitos vêm até a loja 
e querem investir um valor 
menor, por isso quando te-
mos opções mais em conta, 
elas saem logo”, explica 
Nadir Strassburger. 

tamento está mudando e elas 
voltaram a comprar”, explica. 
Por outro lado, Nestor de 
Oliveira, que comercializa 
motos seminovas, aponta di-
minuição de 30% nas vendas 
em relação a 2018. “Apesar 
de muitas pessoas optarem 
pela moto ao invés do carro, 
a procura está mais baixa pra 
nós neste ano”, conta. 

POR QUE A MOTO?
Para os empresários do 

ramo, um dos fatores que 
influencia fortemente na 
compra da moto pelos clien-
tes é a economia. Com os 
aumentos constantes da 
gasolina, eles têm buscado 
uma opção mais econômica 
para trafegar. Dessa forma, 
Delmar Kraemer, proprietá-
rio de uma concessionária, 
nota que tem crescido bas-

tante a preferência pela moto 
em relação ao carro. “Essa 
procura se intensifica justa-
mente quando a economia 
está pior, como ocorreu no 
ano passado, quando muitos 
clientes, por necessidades e 
pelo aumento da gasolina, 
vieram trocar seu carro pela 
moto”, revela.  

Os vendedores percebem 
que, em alguns casos, para 
economizar combustível, os 
consumidores que já pos-
suem carro optam por cir-
cular com a moto e manter o 
automóvel na garagem. Eles 
ainda notam que a moto é  
opção muito procurada para 
aqueles que vão adquirir um 
veículo pela primeira vez, já 
que pode ser paga em menos 
tempo e por um valor mais 
baixo. 


