
A demanda doméstica por
voos teve uma queda de 1,04%
em janeiro, ante igual período
de 2012, sendo a primeira redu-
ção para o período desde 2004,
segundo informou a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac). “A redução de deman-

da doméstica em janeiro é a pri-
meira para o período desde
2004, e ocorreu após uma série
de crescimento de 44 meses
consecutivos, considerando as
variações dessa demanda em
todos os meses”, informou a
Anac, em nota.

A oferta doméstica também
teve queda na mesma base de
comparação, de 6,87%, sendo
a primeira redução para o mês
em 8 anos.

Com a queda na oferta mais
intensa que da demanda, a taxa

de ocupação teve aumento, pas-
sando de 74,71% em janeiro de
2012 para 79,39% no primeiro
mês do ano.

Segundo a Anac, essa é a me-
lhor taxa de ocupação domésti-
ca para janeiro desde o início
da série, em 2000.

Entre as empresas, Avianca e
a Trip tiveram as maiores taxas
de crescimento da demanda do-
méstica em janeiro, de 33,74%
e 29,09%, respectivamente.

As duas empresas também
registraram o maior crescimen-
to na participação de mercado
doméstico em relação a janeiro
de 2012.

O market share da Avianca

passou de 4,64% para 6,27%,
enquanto a Trip passou de
4,07% para 5,31%.

Entre os voos internacio-
nais, a demanda dos passagei-
ros brasileiros cresceu 9,56%
no primeiro mês do ano, na
comparação com janeiro de
2012, enquanto a oferta subiu
20,39%. “Os níveis de deman-
da e de oferta são os maiores
desde o início da série, em
2000”, informou a Anac.

A taxa de ocupação caiu de
84,53% para 76,93%. ■

Picolé simples que antes era ven-
dido apenas em praias do litoral
norte paulista, o Sorvetes Rochi-
nha ganhou fama nos últimos
anos e hoje está prestes a ganhar
os pontos de venda pelo país.
Fundada na década de 1980, a
empresa comercializa seus pro-
dutos agora nos mercados de
São Paulo e Rio de Janeiro mas
iniciará este ano a sua expansão
para outras regiões. Até o início
de 2014, o plano da companhia é
chegar à região Sul do país, além
das cidades de Brasília e Recife.

Para suportar esse novo pata-
mar dos negócios, a Sorvetes Ro-
chinha inaugurou recentemen-
te uma nova fábrica cuja capaci-
dade atual é dez vezes superior
à produção anterior. Situada na
cidade de São José dos Campos,
a unidade recebeu investimen-
tos na ordem de R$ 8 milhões
que abrangeram desde a com-
pra do terreno até o novo maqui-
nário da companhia.

“O ano de 2012 foi muito bom
para nós pois quase não teve in-
verno e a expectativa é a mes-
ma para esse ano”, afirma Julia-
na Lopes, diretora de Marke-
ting da Sorvetes Rochinha, ao
comentar o crescimento em
vendas de 30% obtida no ano
passado. Segundo ela, com a ex-
pansão dos negócios para os no-
vos mercados, a produção de
sorvetes da companhia em 2014
será três vezes superior à atual,
que é de 70 mil picolés e 60 mil
litros de massa de sorvete por

mês. A empresa conta com 12
distribuidores espalhados pelo
estado de São Paulo e um no Rio
de Janeiro, onde passou atuar
apenas no ano passado. “Nossa
atuação no mercado carioca é
muito tímida ainda e pretende-
mos reforçar a partir desse
ano”, diz Juliana.

Com a expansão para outras
praças, a Sorvetes Rochinha pas-
sará a ter pelo menos mais três
distribuidores pelo país. Atual-
mente, os sorvetes da marca
chegam a 1.100 pontos de ven-
da e a expectativa é dobrar esse
número de estabelecimentos
com a expansão pretendida até
o próximo ano.

O aumento na produção de
sorvetes pela companhia abran-

ge também a expansão da mar-
ca junto ao segmento de even-
tos. Hoje, a Sorvetes Rochinha
é solicitada para estar em casa-
mentos, festas e reuniões corpo-
rativas. “Recebo diariamente
entre 30 e 50 emails de interes-
sados em ter os nossos produtos
em eventos dos mais variados e
todos os nossos distribuidores
estão envolvidos nessa área”,
diz a diretora de marketing so-
bre a área que corresponde hoje
a 30% dos negócios da compa-
nhia e cuja participação deve au-
mentar este ano. Segundo ela, a
participação da marca em even-
tos triplicou nos últimos anos.

Para incrementar a atuação
nesse segmento, a Sorvetes Ro-
chinha passou a customizar as

embalagens de acordo com a
ação realizada possibilitando a
impressão de logomarcas e men-
sagens nos produtos. Entre as
empresas que já realizaram
ações com os picolés da marca
em seus eventos estão compa-
nhias do porte de Microsoft, Bra-
desco, Itaú, Natura e Adidas.

“Recebemos propostas criati-
vas para ligar a marca das em-
presas aos nossos produtos.
Uma delas que ocorreu recente-
mente foi para a marca de prote-
tor solar Sundown que foi reali-
zada em praias”, afirma Juliana,
que é filha de José Lopes, atual
proprietário da companhia que
em 1992 adquiriu a Sorvetes Ro-
chinha do Sr. Rocha, que fun-
dou a empresa em 1983. ■

INDÚSTRIAAUTOMOTIVA

JAC lança primeiro bicombustível no Brasil

Demanda por voos no Brasil em janeiro cai 1,04%
Avianca e a Trip tiveram as
maiores taxas de crescimento
por voos domésticos

A JAC Motors está cada vez mais brasileira. A divisão nacional

da montadora chinesa anunciou o lançamento de seu primeiro

veículo com motor flex, o J3 S 1.5 Jet Flex — o modelo foi

apresentado no Salão de São Paulo em 2012 com o nome J3 Sport.

Com início das vendas programado para março, o lançamento

já tem preço fixado em R$ 37.490. O motor usado no J3

é uma versão bicombustível do sedã médio J5.

Sorvetes Rochinha expande atuação
para fora do eixo Rio-São Paulo
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Níveis de demanda
e de oferta de voos

internacionais
são os maiores
desde o início
da série, em

2000, diz Anac

Empresa passará a atuar na
região Sul, além das cidades
de Brasília e Recife até 2014

“Recebo diariamente entre 30

e 50 e-mails de interessados

em ter os nossos sorvetes em

eventos dos mais variados”

Diretorademarketing
daSorvetesRochinha

Roberta Vilas Boas
Reuters

NO MERCADO

Rochinha está em processo de 
expansão de seus negócios no país

1.100
PONTOS DE VENDA

350
CARRINHOS DE SORVETE NAS PRAIAS

Atuação São Paulo e Rio de Janeiro

Expansão Região Sul, além das cidades 
de Brasília e Recife

Produção/mês 70 mil picolés e 60 mil litros 
de sorvete de massa

Portfólio Picolés (30 sabores) e sorvete 
de massa (27 sabores)

Distribuidores 13 (sendo 12 em São Paulo
e 1 no Rio de Janeiro)

Fonte: empresa

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Companhiamantém350carrinhosdesorveteespalhadospelaspraias deSão PauloeRiodeJaneiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Empresas, p. 17.




