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FARMACÊUTICA

Sanofi nega pedido de sindicatos e deve
demitir 900 funcionários na França
A Sanofi, maior farmacêutica da França, não atendeu aos pedidos de
sindicatos que reivindicavam o cancelamento das 900 demissões que a
empresa fará no país. “Os lucros da Sanofi não justificam corte de
custos”, disse um representante dos trabalhadores. A empresa
distribuiu cerca de ¤ 1,5 bilhão em dividendos a acionistas no terceiro
trimestre. A empresa e o sindicato discuitirão novamente no dia 9.

Gol perde passageiros
e participação no país

Fiat deve revisar
projeções para 2014

Queda no volume de pessoas transportadas pela companhia chegou a 4%;
com isso, a empresa obteve fatia de mercado de 33,89% ante 37,89%

Montadora divulga resultado
financeiro e pode reduzir
estimativa de vendas globais
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Tam lidera participação das aéreas no mercado brasileiro, em %
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laram uma participação de
25,96%. Tam e Gol, abocanharam 74,04% do mercado doméstico.
Entre as seis empresas que
apresentaram fatia de mercado
doméstico superior a 1% , Avianca e Trip registraram o maior
crescimento na participação de
mercado em setembro de 2012
quando comparada com o mesmo mês de 2011, subindo de
3,80% para 5,51% (crescimento
de 44,94%) e de 3,62% para
4,36% (elevação de 20,58%),
respectivamente.
“Essas companhias estão
mais profissionais. Por isso a disputa no mercado brasileiro está
tão interessante. Nos últimos
dois, três anos, isso se evidenciou com a chegada da Azul Linhas Aéreas no mercado brasileiro. Em menos de cinco anos,
ela já é a terceira força na aviação civil.”
Os aviões porém decolaram
com uma taxa de ocupação de
75,57% em setembro de 2012,
contra 68,71% no mesmo mês
de 2011, o que representou uma
melhora de 9,99%. A taxa de
ocupação registrada é a mais alta para o mês de setembro desde o início da série em 2000. De
janeiro a setembro de 2012, a taxa de ocupação cresceu 1,69%,
passando de 70,81% em 2011 para 72,01% em 2012. ■
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ção do número de voos operados pela companhia. Além disso, a sua folha de pagamento será reduzida em pelo menos mil
pessoas até o final deste ano.
Outra que perdeu participação, mas não tão significativa
como a Gol, foi a Tam Linhas Aéreas. A líder em transporte aéreo no país, passou de 41,51%
para 40,16%. Com isso, as pequenas aérea, que hoje já não
são tão pequenas assim, acumu-
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Companhias aéreas transportaram 7,30% a mais no Brasil
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A Gol Linhas Aéreas não está
em posição de decolagem, mesmo com toda a reforma estrutural que a companhia imprimiu
para tentar sair do vermelho.
Pelos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de
janeiro a setembro, a sua participação no transporte de passageiros no mercado doméstico caiu
cinco pontos percentuais se
comparado ao mesmo período
de 2011. De acordo com os dados, ela passou de 37,89% para
33,89%. Dentre as companhias
aéreas, a Gol foi a que mais perdeu em participação.
“Foi uma opção da companhia diminuir de tamanho. Tem
horas que só se consegue sair da
crise crescendo, outras não. É o
caso da Gol. Mas, é uma queda
significativa. Agora, temos que
avaliar como o passageiro vai se
comportar quando ela se recuperar. Será um trabalho árduo
para reconquistá-lo”, disse o
professor da PUC-RS e consultor de aviação civil, Enio Dexheimer.
A Gol, neste ano reduziu o
seu tamanho para tentar reverter o prejuízo acumulado no semestre, de R$ 715, 1 milhões. Entre as medidas, estava a redu-

dro de perdas na Europa em
dois anos, deverá apresentar números mais modestos hoje. A
meta de vendas para 2014, inO presidente mundial da Fiat,
cluindo as marcas Chrysler, FerSergio Marchionne, estabeleceu
rari e Maserati, poderá cair de ¤
a meta, há dois anos, de vender
104 bilhões para ¤ 89 bilhões,
6 milhões de carros até 2014,
de acordo com 13 analistas ouvium objetivo que analistas afirdos pela Bloomberg.
mavam, na época, ser impossíA companhia também deve
vel de alcançar. Eles estavam
reduzir em 27%, a sua meta de
certos. O executivo, que comanvenda de carros para os próxida a Fiat e a americana Chrysmos anos. A consultoria IHS Auler, afirmou que vai revisar as
tomotive prevê que a Fiat venda
suas projeções e apresentá-las
4,4 milhões de unidades por
hoje, durante a divulgação de reano em 2014, contra 4,1 milhões
sultados do terceiro trimestre.
que deverão ser comercializa“Marchionne
das neste ano. NA
estava muito oti- Montadora previa Europa, entretanmista em 2010”,
to, a perspectiva
comercializar 6
disse Giuseppe
ainda é de queda
Berta, professor milhões de carros - a empresa deve
da Bocconi Unipor ano até 2014, vender 917 mil
versity em Milão,
uma
plano arruinado unidades,
que escreveu diqueda de 1,4% soversos livros so- por crise europeia bre as projeções
bre a Fiat e fez traanteriores. Na
balhos como historiador da
América do Norte, o desempecompanhia.
nho será 6,2% maior, para 2 miCom a venda de veículos em
lhões de unidades.
declínio na Europa - a maior
A Fiat, que não quis comenqueda em mais de 20 anos -, a
tar as projeções de analistas,
Fiat deverá amargar mais de ¤
não está sofrendo sozinha na Eu700 milhões em prejuízos neste
ropa. O governo francês teve
ano. Uma rápida mudança no
que dar apoio à PSA Peugeot Cidestino da empresa poderá exitroën no valor de ¤ 7 bilhões pagir um plano de austeridade que
ra garantir sobrevida à montadolevará a Fiat a números da era
ra. Na semana passada, a ameripré-crise até 2017.
cana Ford anunciou o fim das
Marchionne, que disse em
atividades de três fábricas na reabril que poderia reverter o quagião. ■ Reuters
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Honda prevê lucro
menor este ano
Montadora sofre com
boicote chinês aos produtos
de origem japonesa

A Honda cortou sua previsão de
lucro líquido anual em 20%, para US$ 4,7 bilhões, depois de as
vendas na China terem sido
atingidas por uma reação popular contra produtos japoneses, e
alertou que o maior mercado de
automóveis do mundo pode
não se recuperar até fevereiro.
O corte torna provável que montadoras japonesas rivais como
Nissan e Toyota vão seguir o
exemplo da Honda quando divulgarem seus lucros na próxi-

ma semana. A demanda por carros da Honda, Toyota e Nissan
na China caiu em setembro à
medida que os ânimos foram
exaltados na disputa territorial,
com concorrentes como a sulcoreana Hyundai e a alemã
BMW aumentando suas participações de mercado. As vendas
da Honda e sua joint venture na
China caíram 40,5% no mês passado. A China é o segundo
maior mercado da Honda, após
os Estados Unidos, respondendo por 17% das vendas de 2011.
A empresa teve lucro líquido de
julho a setembro de US$ 1,03 bilhão, alta de 36,1%. ■ Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.

