
Sorvete Itália na Cidade do Rock
A marca carioca Sorvete Itália terá quatro estandes na edição de

setembro do Rock in Rio, com cinco novos sabores licenciados para o

festival. Os produtos também estarão disponíveis nas 24 lojas e

quiosques da rede em julho. A previsão é de aumento de 20% na

produção em função do evento. Além dos novos sabores, a empresa

terá alguns dos produtos de sua linha tradicional à venda no festival.

A Gol Linhas Aéreas elevou sua
meta de redução de oferta de as-
sentos em voos domésticos neste
ano, em meio à piora nas proje-
ções do mercado para a economia
brasileira e a desvalorização do
real ante o dólar, que pesa sobre as
despesas da empresa aérea.

A companhia estima agora
uma redução de 9% em sua oferta
de voos domésticos, dois pontos
percentuais a mais do que a meta
divulgada em março, que previa
que o número de decolagens neste
ano seria 7% menor do que as rea-
lizadas em 2012.

Com isso, a segunda maior
companhia aérea do Brasil em par-
ticipação de mercado, com
35,35% de share, estima registrar
uma margem operacional de 1% a
3% neste ano.

A aérea informou que a nova
meta de corte na oferta conside-
ra um crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro entre
2% a 2,5%. A previsão anterior
considerava um incremento do
PIB entre 2,5% a 3%. A empresa
ajustou ainda sua previsão de ta-
xa de câmbio para entre R$ 2,08
e R$ 2,18, ante a faixa anterior de
R$ 1,95 a R$ 2,05.

Pesquisa Focus do Banco Cen-
tral, divulgada ontem, mostrou
que economistas voltaram a ele-
var a expectativa para o dólar no
final deste ano, a R$ 2,13 , três
centavos de real a mais do que na

previsão anterior.Se as previsões
da moeda americana são de alta,
as do crescimento do PIB seguem
direção oposta. Os economistas
reduziram pela sexta semana se-
guida a projeção de expansão das
riquezas produzidas no país, pas-
sando a 2,46%.

A Gol adotou a estratégia de re-
dução da oferta para fazer frente

ao aumento de custos que pesam
nos seus resultados financeiros,
principalmente pelo aumento nos
preços de querosene de aviação
(QAV), cotado em dólar.

A desvalorização do real ante o
dólar também prejudica a empre-
sa, que no primeiro trimestre ti-
nha 73% de sua dívida relaciona-
da à moeda norte-americana.

De janeiro a maio, a oferta do-
méstica da companhia aérea caiu
12,2% sobre o mesmo período de
2012, enquanto a demanda re-
cuou 13,1%. Ao divulgar seus re-
sultados do quarto trimestre, em
março, a Gol havia estimado uma
redução de oferta de 10% no pri-
meiro semestre, o que totalizaria
7% no acumulado do ano.

Segundo indicadores da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac) divulgados na sexta-fei-
ra passada, a demanda de passa-
geiros em voos domésticos no
Brasil cresceu 5,14% em maio
ante o mesmo mês de 2012. A
procura por voos domésticos
atingiu, em maio, o maior nível
do mês na série histórica. Reuters

Os gastos dos brasileiros com
bebidas fermentadas (cerveja,
vinho e champanhe) devem
atingir R$ 6,10 bilhões neste
ano, de acordo com o Pyxis Con-
sumo, ferramenta de dimensio-
namento de mercado do IBOPE
Inteligência. Em relação a 2012,
o consumo desses produtos se-
rá 10% maior.

A ascendente classe B, que foi
apontada por estudo da FGV co-
mo a faixa que impulsionaria a no-
va onda de crescimento no país,
registra o maior potencial de con-
sumo, com R$ 2,61 bilhões. Na se-
quência vem a classe C, com R$
2,42 bilhões, a classe A, com R$
686 milhões, e, na lanterna, as
classes De E, com R$ 379 milhões.

A região Sudeste é responsá-
vel por metade do consumo de
bebidas fermentadas no país (R$
3,07 bilhões), seguida pelas re-
giões Sul (19% ou R$ 1,15 bilhão)
e Nordeste (16% ou R$ 975 mi-
lhões). Apesar do maior consu-
mo no Sudeste, a região Sul é a
que apresenta o maior gasto por
habitante, de R$ 49,01, enquan-
to no Centro-Oeste o valor é de
R$ 43,63 por pessoa e no Sudes-
te, de R$ 40,43.

Na análise por classe e re-
gião, a classe B que mora nos es-
tados do Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Espírito Santo lidera os brin-
des com fermentados, com con-
sumo estimado em R$ 1,45 bi-
lhão para 2013. A classe C, tam-

bém do Sudeste, aparece em se-
guida, com R$ 1,09 bilhão. A
classe D/E da região Centro-
Oeste é a que tem o menor po-
tencial de consumo: essa parce-
la da população destina apenas
R$ 22,16 milhões ao consumo
de bebidas fermentadas.

O potencial refere-se apenas
ao consumo domiciliar, ou seja,
às compras de pessoa física junto
a varejistas do ramo e inclui cerve-
ja, vinho e champanhe.

As cervejas estão conquis-
tando maior valor de mercado,
como mostra outra pesquisa, o
Ranking BrandZ Global, reali-
zada pela Millward Brown, par-
ceira do IBOPE no Brasil. Pelo
levantamento, o valor das mar-

cas de cerveja aumentou 36%
neste ano.

A categoria de cervejas foi a
que apresentou maior crescimen-
to entre todas as avaliadas pelo
ranking. Na primeira colocação
das marcas mais valiosas do setor
cervejeiro está a marca americana
Bud Light, avaliada em US$10,8 bi-
lhões, o que representa um au-
mento de 30% no valor da marca
na comparação anual.

A Budweiser aparece na segun-
da colocação, com valor estimado
em US$9,4 bilhões e crescimento
de 26% em relação a 2012.

Na terceira posição figura a Hei-
neken, marca estimada em U$$
8,2 bilhões, valor 36% maior que
o registrado no ano passado.
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Brasileiros bebem mais vinho e cerveja

Gol enxuga voos no Brasil
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Fabricantes de bebidas fermentadas devem aumentar as vendas em 10% este ano, totalizando R$ 6,10 bilhões até o final de 2013
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A companhia reduziu a
oferta para fazer frente
ao aumento de custos,
como o querosene de
aviação (QAV), cotado
em dólar. No primeiro
trimestre,73% da
dívida da empresa era
em moeda americana

Projeção de PIB menor e desvalorização do real fizeram a aérea encolher em 9% o volume de decolagens

A região Sudeste
responde por meta de
do consumo de bebidas
fermentadas no país
(R$ 3,07 bilhões),
seguida pelas regiões
Sul (19% ou R$ 1,15
bilhão) e Nordeste
(16% ou R$ 975 milhões)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Empresas, p. 16.




