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Companhia postal do governo pode ter fatia na Alitalia
Av i a ç ã o
Giulia Segreti e Guy Dinmore
Financial Times, de Roma

O governo italiano recorreu ao
serviço postal estatal, o Poste Ita-
liane, para assumir uma participa-
ção na Alitalia e evitar a quebra da
principal empresa aérea nacional,
segundo fontes a par da situação.

O CEO do Poste Italiane, Mas-
simo Sarmi, conversou com re-

presentantes do governo na noi-
te de quarta-feira, de acordo
com as fontes. Esperava-se al-
gum comunicado oficial na noi-
te de ontem, antes da reunião do
conselho de administração da
Alitalia, marcada para hoje. Ne-
nhuma das duas empresas quis
comentar as notícias.

A agência “Reuters” noticiou
que o Poste Italiane estudava en-
trar no plano de aumento de capi-
tal da Alitalia, com participação de

€ 75 milhões, e que o governo ofe-
receria garantias de crédito de € 75
milhões. O plano envolve outros €
150 milhões em capital, a ser subs-
crito pelos atuais acionistas, além
de uma linha de crédito de € 200
milhões, autorizada por bancos.

A “Reuters” informou que o go-
verno condicionou sua participa-
ção no aumento de capital a mu-
danças na administração da em-
presa aérea. A coalizão de governo
de Enrico Letta tenta há duas se-

manas encontrar uma solução pa-
ra injetar capital na Alitalia, embo-
ra o auxílio estatal possa ter obje-
ções na Comissão Europeia.

A operadora ferroviária estatal
Ferrovie dello Stato foi conside-
rada como uma opção, mas havia
conflito de interesses, por operar
uma rede de alta velocidade.

A instituição estatal de crédi-
to Cassa Depositi e Prestiti, jun-
tamente com sua unidade de
participações Fintecna, também

foram consultadas, mas uma
fonte do governo disse que seus
executivos ameaçaram renun-
ciar se fossem obrigados a assu-
mir uma participação.

Líderes sindicais favoráveis à
intervenção do governo comen-
taram, após o encontro com os
dirigentes da Alitalia, que a em-
presa, que conta com 14 mil fun-
cionários, tinha apenas alguns
dias para evitar a quebra.

A estatal de energia Eni já

alertou que vai cortar uma linha
de crédito para fornecimento de
combustível neste fim de sema-
na, a menos que a Alitalia pro-
ponha um plano para prosse-
guir com suas operações.

A autoridade de aviação civil
na Itália, Enac, admitiu depois
de encontro, ontem, com execu-
tivos da Alitalia que a situação
está complicada, mas não viu si-
nais de que haverá inter-
rupção das operações.

C o m é rc i o Receita do Grupo Pão de Açúcar avançou
15,8% no terceiro trimestre, para R$ 14 bilhões

Via Varejo acelera
vendas do GPA
Marina Falcão, Renato Rostás e
Natalia Viri
De São Paulo

Impulsionada por um forte de-
sempenho da Via Varejo (Casas
Bahia, Ponto Frio e Nova Ponto-
com), a receita líquida do Grupo
Pão de Açúcar avançou 15,8% no
terceiro trimestre, para R$ 14 bi-
lhões, em relação a um ano antes.

A performance da compa-
nhia, reportada ontem, ficou
acima das expectativas do J . P.
Morgan, HSBC e Banco Espírito
S a n t o, que projetavam, na mé-
dia, alta de 13,4% na receita.

Considerando apenas os negó-
cios da Via Varejo, a receita líqui-
da subiu 17,4%, para R$ 6,3 bi-
lhões, com avanço foi de 15,4%
nas ‘mesmas lojas’ (unidades
abertas há mais de um ano).

Na Nova Pontocom, de varejo
on-line, as vendas tiveram alta de
43,9%. Foi o maior crescimento tri-
mestral dos últimos 12 trimestres
e ele ocorreu em função do au-
mento da competitividade em
preços, afirmou o GPA, em comu-
nicado aos investidores.

As ações preferenciais do grupo
encerraram o pregão de ontem em
alta de 4,55%. O movimento conta-
giou os papéis das rivais Magazine
Luiza e B 2 W, que subiram 4,37% e
6,54%, respectivamente.

Segundo operadores de mer-
cado, os números da Via Varejo
aliviaram parte das incertezas
em relação ao desempenho desse
segmento nos últimos meses. “O
segundo trimestre foi muito
ruim para o consumo ‘discricio -
n á r i o’ [de produtos não essen-
ciais], o que deixou o mercado

bastante cauteloso”, disse um de-
les, que não quis se identificar.

“As lojas especializadas [Ponto
Frio e Casas Bahia] e o ‘e-commer -
c e’ aceleraram o ritmo de vendas
frente a períodos anteriores, en-
quanto os hipermercados segui-
ram apresentando recuperação
das vendas nessa categoria [de tec-
nologia]”, informou o GPA.

Para o analista Richard Cathcart,
do Banco Espírito Santo (BES), os
números são “fortes evidências” da
“r e s i l i ê n c i a” do GPA diante do am-
biente de consumo moderado no
Brasil. Em relatório a clientes, Ca-
thcart afirmou que está confiante
de que a boa performance opera-
cional do grupo no terceiro tri-
mestre pode se repetir no quarto.

As vendas líquidas do GPA Ali-
mentar alcançaram R$ 7,74 bi-
lhões no terceiro trimestre, avanço

de 14,5%. O destaque foi a rede As-
saí, que registrou alta de 38,4%. A
bandeira de “a t a c a r e j o” (atacadis -
ta que vende também para o con-
sumidor final) abriu ontem a nona
loja do ano, em Feira de Santana
(BA), somando 70 pontos no país.

Em nota sobre a nova unidade
do Assaí, o grupo afirmou que esse
formato “tem crescido acima da

média do mercado e atrai, não só o
pequeno e médio comerciante, co-
mo também o consumidor final,
que descobriu nesse modelo uma
forma de economizar com as com-
pras de grandes volumes”.

As vendas ‘mesmas lojas’ do
GPA Alimentar subiram 10,8% no
trimestre, puxadas pelo consumo
de perecíveis. Segundo o GPA, es-

ses itens — como carnes, legumes e
frutas — tiveram vendas acima da
inflação, acelerando seu cresci-
mento frente ao primeiro semes-
tre. O grupo informou que tem in-
vestido em competitividade de
preços para elevar o tráfego das lo-
jas e ganhar participação de mer-
cado. O balanço completo da com-
panhia será divulgado no dia 16.
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Operação que reúne Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom registrou alta de 15,4% nas vendas “mesmas lojas”
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