
Estudo realizado pela Proteste -
Associação de Consumidores
indica que opreçodeumacesta
de alimentos nos supermerca-
dos do Rio pode variar até 76%.
Na comparação nacional dos
valores levantados pelo “Guia
de Preços de Supermercados”
na capital fluminense e em ou-
tras 20 cidades de 14 estados,
mais Distrito Federal, a diferen-
ça é aindamaior: chega a 112%.
Os índices são referentes a uma
cesta com 90 produtos de mar-
cas consideradas mais baratas
(cesta 2). Amesmapesquisa fei-
ta com104produtos dasmarcas
líderes de vendas (cesta 1)
apontadiferençade até 39%nos
preços do Rio e de 66% na com-
paração nacional. Esta é a nona
edição da pesquisa.
NoRio,acesta2maisbarata sai

por R$ 209,48, e a mais cara, por
R$ 369,15 (diferençade 76%). Já a
cesta 1 mais em conta custa R$
317,76 e a demaior preço sai por
R$ 441,10 (39%). Levando-se em
consideração a comparação en-
tre os preçosmédios por rede no
município (a média dos preços
das diferentes lojas daquela re-
de), a variação é um pouco me-
nor: de 36% na cesta 1 e de 57%
na cesta 2 (gráfico ao lado).
Já napesquisanacional, a cesta

2 mais barata foi encontrada
num atacado de Recife, por R$
192,28, e amais cara, emBrasília,
a R$ 408,80. A cesta 1mais barata
está num atacadista de Olinda e
sai por R$ 283,43; e a mais cara,
na capital paulista, porR$ 470,77.
— Temos percebido, ao lon-

go dos anos, que os supermer-
cados atacadistas, na média,
apresentam preços bem inferi-
ores aos demais supermerca-
dos. Pois como trabalham com
umagamamuitomaior de pro-
dutos, conseguem bons des-
contos com os fornecedores e
os repassam ao consumidor —
analisaMichelleMarques, pes-
quisadora da Proteste e coor-
denadora da pesquisa.

AUMENTO DA INFLAÇÃO MÉDIA
Outro dado que chama a aten-
ção é o aumento da inflação
média da cesta 1, que este ano
ficou 11 pontos percentuais aci-
ma do teto registrado em 2012.
Pulou de 8% para 19%, registra-
da no Ceará. No Rio, a inflação
média foi de 14% na compara-
ção com a pesquisa anterior. O
menor índice de aumento este
ano é do estado de Goiás, onde
o preço desta cesta subiu 11%.
SegundoMichelle, os aumentos
são reflexo da alta, registrada no
primeiro trimestre do ano, nos
preços dos alimentos, que esta-
vam sob efeito de problemas
climáticos do ano passado, e do
ambiente de consumodomésti-
co favorável aos aumentos.
Apesar da diferença, há

quem privilegie o conforto dos
hipermercados em detrimento
do preço baixo dos atacadões,
ressalta a pesquisadora:
— O formato atacadista não

tem tanto conforto, não tem
setor de eletroeletrônicos, de-
manda mais tempo, pois as
gôndolas são extensas.Mas va-
le a pena fazer pelomenos par-
te das compras, principalmen-
te de produtos não perecíveis,
como de higiene e limpeza,
que podem ser estocados.
A entrada de novos consumi-

dores no mercado é uma das
explicações para esse cenário.

Segundo o professor Eduardo
França, coordenador do MBA
em Estratégias e Ciências do
Consumo da ESPM-Rio, os
conceitos de preço e valor in-
terferem na escolha do local
para as compras:
—Quandoprocuramos conve-

niência, o preço não é determi-
nante. E quem passou a poder
consumir mais recentemente, a
chamada nova classe média,
também tem procurado marcas
com maior valor agregado. É
uma forma de dizer ‘eumereço’.

DIFERENÇA DENTRO DOS BAIRROS
Foram coletados 260 mil preços
em1.357 pontos de vendadistri-
buídos entre hipermercados, su-
permercados, hard discount e
lojas de conveniência. A pesqui-
sa foi realizada, emmarço deste
ano, em 21 cidades: 14 capitais

(Rio, São Paulo, Salvador, Forta-
leza, São Luís, João Pessoa, Reci-
fe, Natal, Goiânia, Vitória, Belo
Horizonte,Curitiba,PortoAlegre
e Florianópolis), no Distrito Fe-
deral e emOlindae Jaboatãodos
Guararapes (PE), Vila Velha
(ES), Niterói (RJ) e Guarulhos e
Campinas (SP), que respondem
por 90% do faturamento de su-
permercados do país, segundo
dados da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras).
Segundo a coordenadora da

pesquisa da Proteste, os dados
foram estratificados por estabe-
lecimento e bairro para que os
consumidores possam compa-
rar os preços no comércio da re-
gião ondemoram e trabalham:
—Dentro dos bairros há dife-

rença considerável de preços.
Às vezes, atravessar a rua pode
ser sinônimo de economia. l

Preços variam 76% nos
supermercados do Rio
Pesquisa inclui 90 produtos demarcasmais baratas
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Sob suspeita

O que levou as grandes petrolíferas americanas
Exxon e Chevron a não se interessar pelo lei-
lão de Libra (o primeiro do pré-sal pelo mo-

delo de partilha de produção) pode ter relação tam-
bém com a repercussão das denúncias de espiona-
gem que foram feitas pela agência de segurança NSA,
dos Estados Unidos. Se alguma das duas vencesse o
leilão, ninguém acreditaria aqui que o lance vitorioso
nada teve a ver com a espionagem. Investimentos de
tal magnitude não prosperam diante desse tipo de
suspeição. A desistência acabou abrindo caminho
para outra gigante do setor, a anglo-holandesa Shell,
que já produz e explora petróleo no Brasil, e se enten-
de bem com a Petrobras.

_

Lado econômico esquecido
Se fosse ummunicípio, o porto do Rio seria o terceiro
em arrecadação de ICMS no Estado, perdendo ape-
nas para a própria capital e Duque de Caxias. De um
total de R$ 26,9 bilhões de ICMS recolhidos pelo Esta-
do do Rio no ano passado, as transações no porto
contribuíram com R$ 1,7 bilhão, dos quais cerca de
10% se destinaram ao município do Rio. Houve au-
mento considerável nessa arrecadação depois do fim
da chamada “guerra fiscal” entre estados, pois as im-
portações (sobre as quais incidem ICMS) voltaram a
representar 60% das movimentações nos terminais
de contêiner e de automóveis. O valor agregado das
cargas que passam pelo porto foi de US$ 1.731,80 por
tonelada em agosto, enquanto a média brasileira se
situou em US$ 685,53. No maior porto do país (San-
tos), esse valor agregado foi de US$ 1.326,23.
O porto hoje é, portanto, um dos principais centros
de negócios do Rio de Janeiro. Uma parceria entre a
prefeitura e empresas privadas está transformando
toda a área urbana que cerca o porto, mas a questão
dos acessos terrestres aos terminais marítimos que
maismovimentamcargas, inclusive os que servemde
apoio às plataformas da Petrobras nomar, continuam
em banho-maria, pois dependem de entendimento,
por exemplo, entre o governo federal e a concessio-
nária da Ponte Rio-Niterói. (CCR). Os projetos execu-
tivos estão até prontos, mas a equação financeira pa-
ra a execução das obras não foi fechada.
As obras de ampliação do cais (Caju) de contêineres e
automóveis, de 1.258 para 1.960metros, investimento
da ordem de R$ 1 bilhão, estão de vento em popa, o
que aumentará significativamente a capacidade de
movimentação (50% em contêineres e 34% em veícu-
los). Agora em outubro, a Libra, uma das operadoras
de contêineres, inaugura parte da ampliação, alémde
um novo armazém e ainda escritórios e instalações
para órgãos fiscalizadores.
O cais vizinho (São Cristóvão) para embarcação de
apoio às plataformas de petróleo deverá ser maior
que o de Macaé, depois que a Petrobras estender o
contrato de arrendamento junto à Companhia Docas
do Rio. O número crescente de caminhões em dire-
ção ao porto, ou saindo dele, causará inevitáveis es-
trangulamentos no trânsito da região do Caju. O esta-
leiro Inhaúma, que é vizinho ao porto, e emprega
mais de três mil pessoas (convertendo cascos de
grandes petroleiros em base de futuras plataformas
de petróleo), está tentando encontrar uma solução
para que seus empregados cheguem lá por viamaríti-
mas, embarcos que fariama travessia de umcais hoje
desativado na Ilha do Fundão, onde fica a cidade uni-
versitária. Cem ônibus por dia transportam os traba-
lhadores emesmo bem cedo (antes das 7 horas) já es-
barram em engarrafamentos. E não vai demorarmui-
to para o estaleiro empregar cinco mil pessoas.
O porto tem bom calado, mas, para que possam entrar
navios de mais de 300 metros de comprimento, uma
áreademanobra tambémteráde ser dragada, coma re-
tirada de 4 milhões de metros quadrados. É uma espé-
cie de cotovelo no canal. A dragagem tambémdepende
do governo federal. Em 2015, quando ficar pronto o no-
vo canal do Panamá, esses navios, carregando 12 mil
contêineres, certamente chegarão ao Brasil.

_

Construções sustentáveis
Se consideradauma vida útil de pelomenos 50 anos, a
construção em si representa apenas 15% do total que
se gasta em um prédio, incluindo a manutenção das
instalações e o que paga para seu funcionamento. É
esse o cálculo que defensores de projetos de constru-
ções sustentáveis estão usando para convencer espe-
cialmente os que constroem prédios para utilizá-los
para uso próprio ou locação. A obra pode ficar mais
cara quando se usa materiais e projetos que poupam
energia, água e têm mais durabilidade. No entanto, a
economia já começa a aparecer logo que o imóvel é
ocupado. No caso de prédios residenciais é mais difí-
cil convencer os incorporadores, pois vários clientes
adquirem imóveis novos geralmente com orçamento
doméstico inicialmente apertado. l

Companhias petrolíferas americanas
não estavam à vontade para participar
do leilão de Libra, no pré-sal
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CESTA 1
104 produtos de marcas
líderes, nas categorias
mercearia, higiene, perecíveis,
hortifruti, entre outros.

CESTA 2
90 produtos com as marcas
mais baratas. Inclui os produtos
da cesta 1, sem carnes, frutas,
verduras e legumes.
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AS DIFERENÇAS NO VAREJO DO RIO
Comparação entre os preços médios dos produtos nas lojas de cada rede

Os percentuais indicam a variação em relação ao preço mais barato

Fonte: Proteste

Suspensão de serviços
essenciais do governo
pode começar amanhã

-WASHINGTON- A Câmara dos De-
putados, controlada por repu-
blicanos, votou ontem pelo
adiamento, por um ano, da
reestruturação do sistema de
saúde, proposta pelo presiden-
te Barack Obama. O tema inte-
gra o projeto de lei orçamentá-
ria, que está travado. Se o Or-
çamento não for aprovado, o
governo precisará mandar pa-
ra casa um terço dos servido-
res, parando serviços essenci-
ais. O impasse na votação do
Orçamento pode gerar tensão
nos mercados mundiais.
A pauta volta agora para o

Senado, mas Harry Reid, líder
dos democratas, que são mai-
oria na Casa, já avisou que o
projeto da Câmara será derro-
tado. E Obama ameaçou vetar
qualquer projeto que adie a
reforma. Num sinal de que
parlamentares se conforma-
ram com a suspensão de ser-
viços, a Câmara aprovou por
unanimidade uma lei para
manter o pagamento a solda-
dos caso o governo fiquemes-
mo sem caixa.
A possibilidade de paralisa-

ção do governo americano já
empurrou as Bolsas para baixo
na semanapassada.Na sexta, o
S&P 500 perdeu 0,41%; o Dow
Jones, 0,46% e o Nasdaq,
0,15%. As Bolsas europeias
também sofreram com o im-
passe: o índice de Frankfurt, o
Dax, caiu 0,03%; o CAC 40 fe-
chou estável e o FTSE, de Lon-
dres, recuou 0,81%.
Além da tensão com a vota-

ção do Orçamento, o governo
de Obama se confronta com o
vencimento demais um prazo:
a elevação do teto de endivida-
mento, que vence em torno do
dia 17, também precisa passar
noCongresso. O presidente diz
que um fracasso nesta questão
seria mais perigoso que a sus-
pensão de serviços a partir de
amanhã. Ainda assim, assegu-
rou que não vai ceder. l

EUA adiam
reforma do
sistema de
saúde

-XANGAI- A China inaugurou on-
tem a zona de livre comércio
de Xangai, uma área de 29 qui-
lômetros quadrados no lado
leste da cidade, onde empresas
e bancos estrangeiros poderão
se instalar — seguindo algu-
mas regras — e o governo pre-
tende testar a conversibilidade
do yuan e a liberalização das
taxas juros. A iniciativa servirá
como teste para reformais fi-
nanceiras mais arrojadas.
A zona comércio foi aprova-

da pelo Conselho de Estado da
China em julho e é vista como
um passo na reforma que os lí-
deres do país pretendem pro-
mover na economia. O gover-
no também espera atrair in-
vestimentos estrangeiros.
— A decisão segue a tendên-

cia de desenvolvimentos eco-
nômicos globais e reflete uma
estratégia mais ativa de aber-
tura — afirmou o ministro de
Comércio, Gao Hucheng, na
cerimônia de lançamento.
Empresas chinesas e estran-

geiras já se movimentam para
se instalar na região. O Citi-
group já obteve autorização
para abrir uma subsidiária. A
Microsoft está animada com o
potencial da área de comércio,
conforme Ralph Haupter, vice-
presidente corporativo da em-
presa, que estava presente na
cerimônia de lançamento. l

China abre
zona de livre
comércio em
Xangai
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 set. 2013, Economia, p. 18.




