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C om parte das encomendas
para o Natal feita com an-
tecedência, o varejo con-
seguiu atenuar as altas dos

preços da ceia de fim de ano. Ainda
assim, os alimentos típicos da ceia
ficaram, em média, 5,98% mais ca-
ros: saíram de R$ 161,96, em 2010,
para R$ 171,65, segundo levanta-
mento feito pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Dólar num patamar
mais elevado, demanda aquecida e
insumos mais caros ajudam a ex-
plicar o comportamento dos pre-
ços nas prateleiras das lojas e su-
permercados neste ano. De qual-
quer maneira, o varejo espera ven-
das maiores — com projeções aci-
ma de 30%.

A maior alta registrada pela cesta da
FGV — que reúne os 13 alimentos mais
demandados nessa época — foi a do
frango especial, que subiu 16,55%. Seu
preço médio passou de R$ 11,70, em
2010, para R$ 13,63, em 2011. Também
ficaram mais caros o panetone
(10,56%) e o bacalhau (10,13%). Por
outro lado, estão mais baratos itens
como arroz (de R$ 9,61 para R$ 9,39),
lombo (de R$ 13,24 para R$ 12,82),
azeite (de R$ 10,13 para R$ 9,33) e
vinho (de R$ 12,84 para R$ 12,50).

De 40 para 110 pedidos
na próxima semana

Segundo Pietrangelo Leta, diretor
do Zona Sul, a rede aproveitou o
câmbio antes da oscilação da moeda
estrangeira — para se ter ideia, o
câmbio médio do terceiro trimestre de
2011 estava em R$ 1,75, ante R$ 1,64
em igual período do ano passado.

— Panetones e frutas secas, como
ameixas, passas, nozes, castanhas,
permanecem os mesmos de 2010. O
que registrou um aumento foi o ba-
calhau, mas foi inferior a 5%. No caso
dos vinhos, além da prévia negocia-
ção, o supermercado importa grande
quantidade, o que permite margem
para manutenção dos preços.

No Grupo Pão de Açúcar (que
reúne bandeiras como Pão de Açú-
car e Extra), a expectativa é vender

3,2 milhões de panetones de fa-
bricação própria e crescer cerca de
25% em vendas se comparado ao
mesmo período de 2010 (incluindo
os panetones das principais marcas
do mercado). Já, no caso dos vinhos
— com preços de R$ 13,90 (linha
Almadén) a R$ 200 (Champagne Veu-
ve Clicquot) —, a estimativa é au-
mentar em 30% a venda de espu-
mantes ante 2010. As frutas secas
vieram de EUA, Chile, Argentina,
Turquia, Tunísia e Portugal e a pro-
jeção é de crescimento de cerca de
20% nas vendas.

— O planejamento nas compras,
antecipando mercado e aproveitan-
do um período em que o dólar es-
tava mais baixo fez com que ti-

véssemos em média preços cerca de
5% mais baixos do que em relação a
2010 — afirmou Renato Generoso,
gerente Comercial de FLV do Grupo
Pão de Açúcar, que também inten-
sificou a produção das padarias pa-
ra montar kits para ceia.

Para não afastar o consumidor, al-
guns restaurantes não mexeram nos
preços — a despeito de altas nos
preços observadas nas carnes. Na
Churrascaria Oásis, em São Conrado, é
possível encomendar a ceia de Natal,
até o próximo dia 21. Há opções como
bacalhau (R$ 360 para seis pessoas),
lombo (R$ 220) e peru (R$ 350).

— Mantivemos os preços do último
Natal, e já aumentamos em 40% o
número de reservas em relação ao

mesmo período de 2010. As pessoas
têm cada vez menos tempo para se
dedicarem aos preparativos natalinos
e a ceia delivery acaba sendo uma
opção muito confortável — comentou
Leornir Milani, maître da Oásis.

Demanda forte também se ob-
serva na delicatessen Apreciatti do
Rio Design Barra, onde os preços se
mantiveram similares aos de 2010:

— Em menos de um mês mais de
40 encomendas já foram feitas. Até
a próxima semana esperamos cres-
cer esse número para cerca de 110
encomendas. Para uma ceia com-
pleta para dez pessoas gasta-se em
média R$ 1.400, sem bebida — dis-
se Edmilson de Carvalho, gerente
sommelier da loja. ■

NO RITMO DOS PREÇOS

SOBE
Frango especial

Nozes

Panetone

Bacalhau

Cebola

Tender

Frango

Avelã

Batata

Variação en 2011

Fonte: FGV

DESCE
Azeite

Lombo

Vinho

Arroz

Média total de R$ 161,96
para R$ 171,655,98%

10,56%

10,13%

9,45%

8,65%

7,2%

4,27%

-7,9%

-3,17%

-2,65%

-2,28%

0,64%

16,49%

12,78%

Ceia de Natal
mais cara

Preço de 9 entre 13 itens da mesa de fim de ano
subiu. Alta do frango especial chega a 16,55%

Fotos de divulgação

PERU ASSADO:
prato pode ser

encomendado em

supermercados ou

restaurantes

DA ITÁLIA: negociação antecipada

garantiu dólar baixo na importação do

panetone pelo Zona Sul

PARA BRINDAR:
vinhos em alta no

fim de ano da

Terramatter

À MESA: ceia de Natal ficou, em

média, 5,98% mais cara, diz FGV

Google mira no conteúdo móvel dos celulares e tablets
Empresa também vai agregar o conceito de redes sociais aos anúncios para tornar publicidade mais relevante

Bruno Rosa
bruno.rosa@oglobo.com.br

● A Google quer mirar no con-
teúdomóvelem2012.Nascidano
mundo tradicional da internet, a
gigante da rede promete ainda
mais novidades quando o as-
sunto é aplicativos para celulares
e tablets. Uma das estratégias é
investir no serviço de geoloca-
lização, que vai permitir ao usuá-
rio achar os restaurantes, lojas e
cinemas mais próximos de onde
está. Tudo na palma da mão.
Para isso,vai aumentaronúmero
do pequeno varejo na internet.

Para 2012, o gigante de buscas
também vai investir para levar o
conceito de redes sociais aos
anúncios, através do Google +1,
sistema que permite ao usuário
"curtir" o conteúdo relevante. O
Google Plus, espécie de rede so-
cial, que permite dividir conteú-
do com grupos específicos de
amigos, também ganhará pro-

grama de publicidade ao longo
do próximo ano.

Em entrevista ao GLOBO, Fá-
bio Coelho, presidente da Google
Brasil, revela os planos da com-
panhia para os próximos anos.
Para 2012, a empresa pretende
lançar sua livraria virtual no país,
o eBookstore. Para 2013, pre-
tende trazer o Google Wallet,
pagamento por meio de celular.

Google quer levar 100 mil
PMEs para a internet

— Estamos em um esforço
para melhorar o conteúdo móvel
através de smartphones e ta-
blets.E issovaiacontecercomos
aplicativos. Há um esforço para
ter uma web mais rápida e mais
completa — diz Coelho.

A mobilidade é o centro de
uma nova frente de trabalho.
Hoje metade dos acessos ao Go-
ogle Maps vem de dispositivos
móveis. O executivo lembra que
as pessoas passam 80% do tem-

FABIO COELHO, da Google, quer melhorar o conteúdo móvel

Eliária Andrade

MAIS DIGITAL & MÍDIA
NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia
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Acompanhe a cobertura
de tecnologia e de mídia
no Twitter:
twitter.com/digitalemidia

DIGITAL & MÍDIA

poemumraiode40quilômetros.
Por isso, pesquisar opções como
restaurantes e lojas na ponta da
mão será utilizado com frequên-
cia cada vez maior:

— O conteúdo local tem ga-
nhado valorização. Hoje, até 15%
das buscas são referentes a in-
formações como restaurantes. É

possível, através do celular, dar
informações relevantes. Por isso,
estamosemumesforçocontínuo
de melhoramento de algoritmo.

E, para estimular essa deman-
da, a Google corre para atrair as
pequenas e médias empresas
(PMEs) para a web. No fim deste
ano, a gigante da rede soma 20

mil estabelecimentos no Brasil.
Para 2012, a meta é ousada: che-
gar a 100 mil estabelecimentos.

— Ter um website fixo é a
primeira entrada. Depois, vem a
propaganda, e, em seguida, o
comércio eletrônico.

Além da conectividade móvel,
Coelho destaca a o incremento
na área social. A Google aposta
no conceito de recomendação,
através do Google +1. No Google
Plus, haverá anúncios, aumen-
tando a relevância:

— Investe-se no conceito de
recomendação. Ao fazer uma
busca sobre qualquer conteúdo,
se alguém tiver dado um plus, eu
vou ler primeiro, e isso ganha
relevância. Às vezes, o que está
nas páginas seguintes da busca é
mais relevante, e o sistema en-
tende isso, já que há uma si-
nalização ao algoritmo. Hoje, são
mais de cinco bilhões de “plus”
por dia em toda a internet —
adianta Coelho. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 53.




