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PARA PRESIDENTE DA ANR, SUSPENSÃO DO AUMENTO DE IMPOSTOS
SOBRE BEBIDAS MANTÉM EMPREGOS E SEGURA INFLAÇÃO

E

m reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no último dia 13, em Brasília, o
presidente da ANR, Cristiano Melles (na foto,
primeiro à direita) e representantes de outras associações do setor de alimentação conseguiram
convencer o governo a adiar a nova tabela de
referência de preços para pagamento de IPI, PIS
e Cofins sobre bebidas e refrigerantes, prevista
para entrar em vigor no próximo dia 1º de junho.
Foi criado um grupo de trabalho que irá reavaliar
a tabela de correção e propor novas alíquotas
ao governo. “Um trabalho político importante
feito pela ANR e pelas outras associações, além
da indústria, para segurar o aumento. Princi-

palmente pelo impacto negativo que agora ele
poderia gerar, sobretudo num período de Copa
do Mundo, em relação ao emprego e à própria
pressão inflacionária,” disse Melles.
Segundo cálculos feitos por técnicos do setor, se
a tabela suspensa entrasse em vigor, ela poderia
causar aumento de até 12% no preço final das
bebidas, e as demissões poderiam chegar a 200
mil trabalhadores em todo o Brasil. Na foto, da
esquerda para a direita, Xiemer Zarazúa (presidente da Coca-Cola), João Castro Neves (presidente da Ambev), Guido Mantega (ministro da
Fazenda), Paulo Solmucci (presidente da Abrasel) e Cristiano Melles.

4º GT-COM DEBATE HÁBITOS E PERFIL DO
NOVO CONSUMIDOR BRASILEIRO
Data Popular, principal referência do país em
pesquisa e estudo das populações de média e
baixa renda.
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Segundo dados do instituto, o perfil do novo
consumidor brasileiro é formado na maioria por
mulheres, negros e jovens com renda média entre R$ 1.700 e R$ 3.000. De acordo com o estudo,
a classe C, como também é conhecida a classe
média, gastou mais de R$ 1,17 trilhão em 2013 e
movimentou 58% do crédito no Brasil.

O

Grupo de Trabalho de Comunicação e
Marketing (GT-CoM) da ANR realizou na
última quinta-feira (16) o quarto encontro do
ano para debater “O Novo Consumidor Brasileiro”, em palestra ministrada por Marcio Falcão,
gerente de Novos Negócios do Data Popular.
Durante o encontro, o grupo teve a oportunidade de se informar sobre os hábitos da nova
classe média brasileira, por meio de dados do

Além disso, a pesquisa traçou um comparativo
demonstrando que se a classe média brasileira
formasse um país, seria o 12º do mundo em população e a 18ª nação em consumo, podendo
pertencer ao G20.
No encontro os participantes também abordaram estratégias de relacionamento para se
comunicarem de modo eficaz com o novo consumidor brasileiro e como seus interesses aquisitivos podem impactar nas vendas.

RESOLUÇÃO QUE PROÍBE PUBLICIDADE DIRIGIDA
A CRIANÇAS NÃO TEM FORÇA DE LEI

N

o último dia 4 de abril, o Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente) publicou no Diário Oficial da
União a Resolução 163, que define princípios
aplicados à publicidade dirigida a crianças e
adolescentes, praticamente vedando qualquer forma de comunicação mercadológica
dirigida a esse público.
Segundo o advogado Carlos Augusto Dias,
consultor jurídico da ANR, esta Resolução
163, além de absurda, é totalmente ilegal e inconstitucional porque o Conanda não detém

competência para expedir norma sobre publicidade de qualquer espécie.
Diante desse quadro, diz o advogado, a Resolução 163 não precisa ser observada pelas
empresas, podendo ser desconsiderada. Mas
se alguma vier a ser autuada ou tiver o seu direito de fazer publicidade restringido, a Justiça deverá ser procurada, onde certamente a
norma será declarada inválida.
Para mais informações sobre a resolução e
como desconsiderá-la, clique aqui.

REDE GLOBO E FIFA LIBERAM JOGOS DA COPA
PARA EXIBIÇÕES SEM COBRANÇA EM BARES E RESTAURANTES

A

Por outro lado, se, nos eventos organizados
por bares e restaurantes para a exibição das
partidas, for cobrado ingresso dos clientes ou
houver qualquer espécie de exploração comercial ou de patrocínio, será necessário obter uma licença prévia junto à Rede Globo e
pagar o valor da respectiva taxa, como segue:
• < 1.000 pessoas - R$ 2.000,00
• ≥ 1.000 pessoas - R$ 4.000,00
• ≥ 5.000 pessoas - R$ 8.000,00
• ≥ 10.000 pessoas - R$ 16.000,00
• ≥ 20.000 pessoas - R$ 28.000,00
As disposições da Lei Geral da Copa (Lei n°
12.663/2012) são bastante severas com o estabelecimento que realizar a exibição pública
das partidas sem a prévia autorização da Fifa
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Rede Globo, titular dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, fez um acordo com a Fifa para permitir a exibição pública dos jogos, como em bares e restaurantes,
desde que não haja cobrança de ingresso ou
exploração comercial.

e da TV Globo, impondo não só a obrigação
de indenizá-las (artigo 16), como também tipificando como crime esta prática (artigo 32),
punível com multa e detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Para mais informações e acesso à íntegra do
Resumo das Regras para Eventos de Exibição
Pública, clique aqui

CÓDIGO DE ÉTICA: SIM, A IMPRENSA TAMBÉM TEM LIMITES
em casos de incontestável interesse público e
quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração.
E publicar opiniões que prejudiquem o negócio de alguém? Também não podem. Segundo
o artigo 12, se isso acontecer o jornalista deve
promover a retificação das informações que se
revelem falsas ou inexatas e defender o direito
de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável.

O

s jornalistas podem usar câmera escondida em suas reportagens? Segundo o Código de Ética da profissão, não podem. O artigo
11 diz que o jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por
exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros
está em vigor há 27 anos e foi atualizado em
2007. As infrações ou suspeitas de desrespeito
ao documento devem ser reportadas ao sindicato regional dos jornalistas em cada Estado e,
em última instância, à Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas).

ENCONTRO DE GIRAFAS INSPIROU BATISMO DA REDE

M

uita gente deve se perguntar sobre a origem do nome da cadeia de restaurantes
Giraffas, presente em todas as regiões do Brasil.
Quem conta a história é Carlos Guerra, um dos
primeiros sócios da rede.

“Sem moças girafas por perto à disposição, foi
o jeito de providenciar o acasalamento que lhe
permitiria passar adiante sua linhagem”, disse Guerra. “Gostamos da história e achamos o
nome muito simpático.”
Passados 33 anos, a rede Giraffas, que nasceu
em Brasília, hoje opera em sistema de fran-
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Segundo o empresário afirmou em entrevista à
revista Exame, em 1981 a girafa Raio de Luz, um
macho morador do zoológico do Rio de Janeiro, viajou para Brasília, onde ele morava, para se
juntar a uma fêmea de sua espécie.

quias. Já são 460 lojas no Brasil e em Miami
(EUA), que ao todo venderam cerca de 50 milhões de refeições em 2013.
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