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No mês de setembro, a oferta
(ASK) total de TAM, Gol,
Azul/Trip e Avianca caiu 5% em
relação a agosto. Na mesma
comparação, a demanda (RPK)
recuou 1%. Com isso, o fator de
aproveitamento (Prask) aumen-
tou 3,1 pontos, para 77,4%.

Na comparação com dados da
Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) de setembro de 2012, a ofer-
ta cresceu 3,1%, a demanda avan-
çou 5,4% e o fator de aproveitamen-
to aumentou 1,7 ponto percentual.

Na comparação anual, a fatia de
mercado da TAM recuou de 43,43%
para 40,1%, mas a empresa se man-
teve como líder do setor. A fatia da
Gol ficou estável em 35,7%.

No fim de setembro, a Abear
pediu à Anac a flexibilização da
malha aérea para a Copa do
Mundo. As empresas querem
mais agilidade para mudar rotas
e criar voos conforme os resulta-
dos dos jogos da competição. A
Abear espera um retorno sobre o
assunto até o fim de novembro.

Sanovicz disse que está “fora
de debate” abrir o mercado
companhias estrangeiras opera-
rem na Copa. “Nenhum país
abre mão do seu maior ativo. No
caso do Brasil, é o mercado con-
sumidor ”, afirmou. Ele disse ain-
da que não dá para prever, por
enquanto, como será o compor-
tamento dos preços das passa-
gens durante o evento.

Moreira Franco pede
mais uma semana
Av i a ç ã o
Marina Falção
De São Paulo

O ministro-chefe da Secretaria
da Aviação Civil, Moreira Franco,
pediu mais uma semana à Asso-
ciação Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear) para dar um re-
torno sobre duas demandas do
setor: equalização das alíquotas
de ICMS entre os Estados e mu-
danças na política de preços da
Pe t r o b r a s .

Segundo Eduardo Sanovitcz,
Abear, as empresas defendem
essas duas medidas como forma
de reduzir custos com combustí-
vel e melhorar a competitivida-
de do setor. “Não estamos pe-
dindo socorro. Queremos ape-
nas que o preço do querosene da
aviação seja o preço de merca-
d o”, disse Sanovitcz, ontem.

Segundo ele, o querosene da
aviação no Brasil (40% dos cus-
tos das aéreas) é o mais caro do
mundo, o que faz com que voos
do Sudeste para o Nordeste fi-
quem mais caros do que algu-
mas rotas internacionais.

Pedidos como a isenção tem-
porária de tarifas aeroportuárias
não estão mais na pauta, uma vez
que o câmbio voltou a um pata-
mar “um pouco mais confortá-
vel”, disse Adalberto Febeliano,
consultor técnico da entidade.

Curta

Assento para deficiente
A Justiça negou recurso da Gol

contra decisão que determinou
que a empresa aérea assegure
aos portadores de deficiência,
comprovadamente carentes, o
direito ao passe livre e gratuito,

mediante a reserva mínima de
duas poltronas, por aeronave,
nos voos realizados em território
nacional. A decisão, por unani-
midade, é da 5ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal (TRF) da 1ª
Região. Cabe recurso.

Va re j o No mundo, rede registrou
queda de 1,3%, afetada pelo câmbio

Receita do
Car refour
cresce 8,6%
no Brasil
Renato Rostás
De São Paulo

O Brasil continuou sendo um
dos grandes motores da operação
do Carrefour fora da França no ter-
ceiro trimestre. Prévia operacional
publicada hoje mostra que, ao me-
nos em vendas locais, o país foi im-
portante: excluindo o efeito cam-
bial, o crescimento da receita foi de
8,6%, em comparação com o mes-
mo período do ano passado.

O problema é que o enfraque-
cimento do real ante o euro re-
duziu esses valores na hora da
conversão para o balanço da
francesa. O faturamento brasi-
leiro em termos nominais não
foi informado, mas a julgar pe-
las perdas de 20% na receita que
as moedas causaram na opera-
ção latino-americana, o resulta-
do teria sido pior.

A Argentina vive o mesmo dile-
ma. O Carrefour informou que a
desvalorização da divisa brasilei-
ra e do peso argentino causou re-
dução de 8,5% na receita da Amé-
rica Latina. Desconsiderando esse
efeito, houve expansão de 11,9%
— o que faz da região a de maior
crescimento no mundo.

Apesar do revés causado pela

taxa cambial, a varejista francesa
não se mostrou decepcionada.
“[Tivemos um] excelente desem-
penho no Brasil”, observou a
empresa, em nota. A China tam-
bém foi destaque, contribuindo
para o aumento de 3,7% na re-
ceita em moeda constante da
Ásia, para € 1,84 bilhão.

Já o cenário europeu continua
fraco para o Carrefour, comanda-
do por Georges Plassat. Apesar da
melhora registrada na França, em
outros países do continente houve
queda de 1,7% na receita, para €
5,41 bilhões. O problema na re-
gião não foi a conversão de moe-
das, já que sem o câmbio haveria
baixa de 1,9%, mas sim o poder de
compra dos consumidores.

No acumulado dos nove pri-
meiros meses de 2013, a Améri-
ca Latina também é a joia da co-
roa da rede, se o efeito das moe-
das for desconsiderado. A alta
na receita “a j u s t a d a” foi de
12,3%, ante igual período de
2012. Quando o câmbio entra
em jogo, contudo, há recuo de
2,6% na receita e a operação
francesa se mostra a mais rele-
vante para o crescimento.

A receita líquida global da re-
de atingiu € 21,11 bilhões no

terceiro trimestre, uma queda
de 1,3%. Excluindo o efeito cam-
bial, a variação passa a ser posi-
tiva em 2,7%. O segmento inter-
nacional continuou sendo o
mais relevante para as vendas do
grupo. Fora do território francês,

a companhia faturou € 10,96 bi-
lhões de julho a setembro, o que
representou queda nominal de
3,8%, mas um incremento de
3,9% moeda constante. Na Fran-
ça, houve receita de € 10,15 bi-
lhões, alta de 1,4%.

CHRISTOPHE ENA/AP

Varejista, comandada por Georges Plassat, também destacou vendas na China

- ACHO QUE AGORA

ESTAMOS NO CAMINHO CERTO, CHEFE.

O mercado
é maior para

quem lê.
é maior para

quem lê.

Entenda o seu mercado.
Saiba tudo sobre marketing
e comunicação lendo
o Meio & Mensagem.

O Meio & Mensagem é a maior
referência em comunicação,
marketing e mídia do país.
Há 35 anos, somos fonte
de conteúdo relevante e
aprofundado sobre o mercado.
Uma ferramenta fundamental
para profissionais de todas as
áreas. Confira nosso conteúdo nas
versões impressa e para tablet,
nas redes sociais e em nosso site.
Acesse meioemensagem.com.br.
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