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Divulgação

‘Fast food’
mais barato

Na briga pelo
consumidor, redes
cortam preços dos
cardápios em até 50%

N

uma acirrada disputa pela preferência dos consumidores, muitas
redes de fast food baixaram os preços do cardápio. Sanduíches, pratos
rápidos e pizzas estão entre os produtos que
apresentaram uma queda que chega a 50%.
Para especialistas, é um exemplo de que a
forte concorrência favorece o consumidor.
Para se ter ideia do tamanho desse mercado,
o país encerrou 2010 com 427 franquias de
alimentação que somaram 12.015 lojas, entre
próprias e franqueadas.
— Hoje, há mais empresas (de alimentação) atuando. Antes havia uma ou duas
concorrendo entre si sem serem ameaçadas.
O que se nota agora são mais empresas, que
são concorrentes entre si, e uma padronização dos produtos. Tudo isso acompanha
a expansão do consumo e do próprio mercado de trabalho — disse Christian Travassos, economista da Fecomércio-RJ.
O Bob’s cortou à metade o preço do Big Bob
— de R$ 9,50 para R$ 4,75. Com a oferta, a rede
de fast food espera aumentar em cerca de 20%
as vendas da categoria sanduíche. Já o Big Mac
é o principal protagonista da campanha “Pequenos Preços” do McDonald’s. Está sendo
vendido por R$ 6, o que representa uma
redução de 36,8% sobre o preço original (R$
9,50). Outros itens do cardápio também estão
com preços menores, como o hambúrguer, a
batata frita (pequena), o refrigerante 300ml e o
sundae de caramelo — todos por R$ 3.
— O Big Mac é simplesmente o símbolo da
nossa empresa. Ao oferecer nosso produto
mais importante a um preço mais baixo, o
McDonald’s busca manter uma forte conexão
entre marca e clientes, facilitando o acesso a
uma experiência completa do cardápio e permitindo que itens nunca experimentados possam ser incluídos na refeição — disse Mauro
Multedo, vice-presidente de Marketing da Arcos Dourados, empresa que opera a marca
McDonald’s na América Latina.

O HAMBÚRGUER é alvo de
promoções de duas
grandes empresas do setor

A Domino’s Pizza derrubou os preços de
suas pizzas em 30%, na média. Alguns sabores da pizza grande, como pepperoni,
marguerita e napolitana, saem por R$ 24,90
— e não mais por R$ 36,90. Já o preço da
pizza média no balcão baixou de R$ 33,90
para R$ 16,90. Na Yo!Good, no Città America,
o preço do Yo!Combo (sanduíche natural
com salada, bebida e frozen iogurte) passou
de R$ 16 para R$ 10 — queda de 37,5%. E as
promoções já trouxeram resultado.
— Estamos oferecendo um preço mais
competitivo com o objetivo de atingir o
cliente diário, aquele com um orçamento um
pouco mais apertado. Depois da redução nos
preços, tivemos um aumento de 40% nas
vendas — disse Eduardo Marques, sócio da
Yo!Good no Città America.
As refeições rápidas também aderiram ao
movimento. No KFC, a promoção “A Boa do
Almoço” com filé cai de R$ 12,90 para R$
10,90. Já o Spoleto lançou mais um prato
pronto — o Spaghetti Caprese di Ricotta —
que traz preço abaixo da média da casa, de
R$ 15. Com a aposta, o Spoleto pretende
aumentar em 10% as vendas e em 8,5% o
faturamento mensal nos próximos três meses. Segundo projeção do diretor de Marketing e Franquias, Antonio Moreira Leite, o
Spaghetti Caprese deve abocanhar sozinho
8% do total de refeições vendidas no período
de lançamento.
— Queremos replicar o sucesso que alcançamos com o Bolognesa Clássico no ano
passado, nosso primeiro lançamento a R$
9,90. Com esse projeto incrementamos em
até 18% as vendas no pico da campanha em
outubro de 2010.
Apesar das baixas nos preços dos lanches,
Travassos não acredita num impacto tão
significativo na inflação — que, nos últimos
12 meses, ultrapassou o teto da meta fixada
pelo governo.
— São itens que não tem um peso tão
grande quanto outros que estão avançando
na inflação, que sobe puxada por alimentos
básicos, combustíveis e serviços. Mas é uma
boa notícia, até porque isso pode acontecer
em outros segmentos do mercado — disse
ele, ponderando que, dependendo da longevidade dessa concorrência, pode haver
um efeito nos preços da refeição em geral. —
Pode haver um impacto na refeição fora do
domicílio, o que é ótimo. ■

● O GLOBO não autoriza quem quer que seja a retirar em seu nome, para qualquer fim, produtos em lojas. Os itens a serem fotografados
para o Guia de Compras, após comunicação formal do titular da coluna, devem ser trazidos à redação e devolvidos às empresas no mesmo dia

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 maio. 2011, Economia, p. 32.

Maioria dos consumidores
não sabe o que é ‘recall’

Favela Festival gira R$ 1,8 milhão
Pelo menos mil vagas foram criadas para os shows

Apenas 17% de ouvidos em pesquisa conhecem o processo
Lino Rodrigues
SÃO PAULO. A maioria dos consumidores brasileiros ainda não
sabe o que é recall. Uma pesquisa
divulgada ontem pela Fundação
Procon de São Paulo mostra que
83% dos internautas que responderam a um questionário sobre o assunto desconhecem os
processos de convocação para
conserto de produtos. Ou seja,
apenas 17% entendem como funciona um recall.
O órgão também divulgou um
relatório que revela a baixa adesão de consumidores às convocações, especialmente donos
de veículos, que responderam
por 77% dos processos de recall
feitos desde 2002. A ideia do
Procon é utilizar as informações
da pesquisa para sustentar
●

campanhas educativas.
— A maioria não sabe. Alguns
sabem em parte, e outros acham
que recall é só para veículos. Mas
a maioria desconhece a legislação que prevê o chamamento
para qualquer tipo de produto
ou serviço — afirma Cristina
Martinussi, técnica do Procon
responsável pelo estudo.
Sobre o grau de informação, o
levantamento aponta que 72%
dos pesquisados consideram deficiente a divulgação dos comunicados de recall no país. Os
textos que constam nos chamamentos, na avaliação de 61%,
carecem de clareza.
Para Cristina, os resultados
da pesquisa mostram problemas tanto de quem vende como
de quem compra: consumidores não procuram se informar

sobre o assunto e empresas não
prestam esclarecimentos adequados para seus clientes.
— A falta de clareza das informações está em desacordo
com o que estabelece a Portaria
789 do Ministério da Justiça, que
regula a comunicação de recall.
O Procon-SP colocou em seu
site (www.procon.sp.gov.br/recall.asp) um banco de dados
com o total de convocações feitas no país de janeiro de 2002 até
abril deste ano. A maior preocupação do órgão é quanto à
baixa adesão dos donos de veículos aos chamamentos. O baixo
índice de participação já levou o
governo paulista a editar uma
portaria que determina que carros que não comparecerem a
recall terão a informação registrada em seus documentos. ■

● O Favela Festival — evento que visa a
incentivar novos talentos da música popular
brasileira — chega à etapa final no próximo dia
14, quando haverá um show de Caetano Veloso
no Complexo do Alemão. Após várias passagens por favelas cariocas, o festival deve ter
movimentado, ao menos, R$ 1,8 milhão nas
comunidades. Além disso, pelo menos mil
postos de trabalho foram criados temporariamente para o empreendimento. O evento é
realizado pela Central Única das Favelas (Cufa), com apoio da Secretaria de Cultura do
Estado do Rio e da Petrobras.
— A Cufa tem a finalidade de promover o
desenvolvimento das pessoas das comunidades. Nossa ideia é que esse desenvolvimento venha com geração de renda. É assim
que as ações ganham sustentabilidade —
disse Celso Athayde, diretor-geral da Cufa,
acrescentando que cada etapa do projeto das
favelas deve ter movimentado cerca de R$ 140
mil, especialmente com as barracas montadas
para a venda de alimentos e bebidas.
O ápice do Favela Festival será justamente
o seu encerramento. A média de público das

INDICADORES
ÍNDICES

INSS/Maio

Bovespa

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

+2,36%

-3,94%

+1,22%

+1,79%

-3.58%

N.D.

R$ 510

R$ 510

R$ 540

R$ 545

R$ 545

R$ 545

R$ 581,88

R$ 581,88

R$ 581,88

R$ 581,88

R$ 639,26

R$ 639,26

Salário mínimo (Federal)
Salário mínimo (RJ) *

Obs: * Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros.

TR
03/05: 0,1731%

04/05: 0,1662%

05/05: 0,1283%

Selic: 12%
Correção da Poupança
Dia

04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05
13/05
14/05
15/05
16/05
17/05
18/05
19/05
20/05
21/05
22/05
23/05

Índice Dia

0,5934%
0,5626%
0,5887%
0,5828%
0,5612%
0,5365%
0,5603%
0,6036%
0,5631%
0,5771%
0,5851%
0,5681%
0,5395%
0,5635%
0,5927%
0,5693%
0,5765%
0,5890%
0,5890%
0,5890%

24/05
25/05
26/05
27/05
28/05
29/05
30/05
31/05
01/06
02/06
03/06
04/06
05/06

Índice

0,6122%
0,6491%
0,6307%
0,6448%
0,6354%
0,6578%
0,6578%
0,6578%
0,6578%
0,6733%
0,6740%
0,6670%
0,6289%

Obs: Segundo norma

do Banco Central,
os rendimentos dos dias
29, 30 e 31
correspondem
o
ao dia 1 - do mês
subsequente.

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte • Maio/2011
Base cálculo

Alíquota

Parcela
a deduzir

R$ 1.566,61

Isento

—

De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85

7,5%

R$ 117,49

De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51

15%

R$ 293,58

De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63

22,5%

R$ 528,37

Acima de R$ 3.911,63

27,5%

R$ 723,95

Deduções: a) R$ 157,47 por
dependente; b) dedução especial para
aposentados, pensionistas e transferidos
para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.566,61; c) contribuição
mensal à Previdência Social; d) pensão
alimentícia paga devido a acordo ou
sentença judicial. • Obs: Para calcular o
imposto a pagar, aplique a alíquota e
deduza a parcela correspondente à faixa.
• Esta nova tabela só vale para o
recolhimento do IRRF este ano.
Correção da segunda parcela: 1%
Fonte:

Secretaria da Receita Federal

Alíquota (%)

Até 1.106,90
de 1.106,91 até 1.844,83
de 1.844,84 até 3.689,66

8
9
11

Índice
(12/93=100)

Obs: Percentuais incidentes de forma não
cumulativa (artigo 22 do regulamento
da Organização e do Custeio da
Seguridade Social).

Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Trabalhador autônomo

IGP-M (FGV)

Para o contribuinte individual e
facultativo, o valor da contribuição deverá
ser de 20% do salário-base, que poderá
variar de R$ 545 a R$ 3.689,66

Ufir

Ufir/RJ

Maio
R$ 1,0641

Maio
R$ 2,1352

Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março

oglobo.com.br/economia/indicadores

Dólar
Variações percentuais
No mês
No ano
Últ. 12
meses

0,83%
0,63%
0,83%
0,80%
0,79%
0,77%

Índice
(08/94=100)

No mês

447,206
450,301
453,875
458,397
461,249
463,311

1,45%
0,69%
0,79%
1,00%
0,62%
0,45%

5,25%
5,91%
0,83%
1,64%
2,44%
3,23%

5,63%
5,91%
5,99%
6,01%
6,30%
6,51%

Variações percentuais
No ano
Últ. 12
meses

10,56%
11,32%
0,79%
1,80%
2,43%
2,89%

10,27%
11,32%
11,50%
11,30%
10,95%
10,60%

IGP-DI (FGV)

Unif
Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada
Unif vale 25,08 Ufir (também extinta).
Para calcular o valor a ser pago,
multiplique o número de Unifs por 25,08
e depois pelo último valor da Ufir (R$
1,0641). (1 Uferj = 44,2655 Ufir-RJ)

3175,88
3195,89
3222,42
3248,20
3273,86
3299,07

O GLOBO NA INTERNET

Veja mais indicadores e números do mercado financeiro

CÂMBIO

IPCA (IBGE)

Salário de contribuição (R$)

Obs: foi extinta

a

INFLAÇÃO

Trabalhador assalariado

apresentações é de 10 mil pessoas. No próximo dia 14, a expectativa é atrair cerca de 40
mil ou 50 mil para o show de Caetano. A média
de ganhos também deve ser maior nesse dia,
subindo para R$ 250 mil.
— E isso pensando nas pessoas que ganham diretamente. Um evento cultural ajudar a movimentar mais, por exemplo, o salão
de beleza da favela que receberá o show. E
isso é maravilhoso — acrescentou Celso.
O Favela Festival, que passou por Manguinhos, Complexo de Acari, Cidade de Deus e
Rocinha, entre outras comunidades, deu oportunidade de trabalho para profissionais de
limpeza, segurança e panfletagem, produtores,
camareiras, garçons, DJs e eletricistas. E ainda
dá mais fôlego a empreendedores locais, como
fornecedores de gelo e donos de bares. Para o
evento no Complexo do Alemão, 200 famílias já
se cadastraram para trabalhar nas barracas —
acima da média de 60 barracas por evento, que
faturam, em média, R$ 500.
— É uma excelente oportunidade de levantar uma renda para pessoas dentro da
própria comunidade — resumiu Celso.

Índice
(08/94=100)

No mês

434,882
441,754
443,427
447,764
452,047
454,805

1,03%
1,58%
0,38%
0,98%
0,96%
0,61%

Variações percentuais
No ano
Últ. 12
meses

9,16%
10,88%
11,30%
0,98%
1,94%
2,57%

9,11%
10,75%
11,30%
11,27%
11,12%
11,09%

Dólar comercial (taxaPtax)
Paralelo (São Paulo)
Diferença entre paralelo e comercial
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil)
Dólar-turismo esp. (Bradesco)

Compra R$
1,6103
1,55
-3,74%
1,54
1,55

Venda R$
1,6111
1,72
6,75%
1,68
1,70

Obs: A cotação Ptax do dólar americano
de dias anteriores pode ser consultada no
site do Banco Central, www.bc.gov.br.
Clicar em “Economia e finanças” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.

Outras moedas
Cotações para venda ao público (em R$)
Euro
Franco suíço
Iene japonês
Libra esterlina
Peso argentino
Yuan chinês
Peso chileno
Peso mexicano
Dólar canadense

2,31579
1,84084
0,0200422
2,64476
0,396273
0,248835
0,00345188
0,138873
1,67175

Fonte: Mercado

Obs: As cotações de outras moedas
estrangeiras podem ser consultadas
nos sites www.xe.com/ucc e
www.oanda.com.br.

BOLSA DE VALORES: Informações
sobre cotações diárias de ações e
evolução dos índices Ibovespa e IVBX-2
podem ser obtidas no site da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
www.bovespa.com.br.
CDB/CDI/TBF: As taxas de CDB e CDI
podem ser consultadas nos sites de Anbid
(www.anbid.com.br), Andima
(www.andima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site
do Banco Central (www.bc.gov.br). É
preciso clicar em “Sala de imprensa” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), www.anbid.com.br.
Clicar, no quadro “Rankings e
estatísticas”, em “Fundos de
investimento”.
IDTR: Pode ser consultado no site da
Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização
(Fenaseg), www.fenaseg.org.br. Clicar na
barra “Serviços” e, posteriormente, em
FAJ-TR. Selecionar o ano e o mês
desejados.
ÍNDICES DE PREÇOS: Outros
indicadores podem ser consultados nos
sites da Fundação Getulio Vargas (FGV,
www.fgv.br), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE,
www.ibge.gov.br) e da Andima
(www.andima.com.br).

