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Alta no preço das 
passagens aéreas: 

o que fazer?

Passada a crise 
da pandemia, as 
companhias aéreas 
sofrem uma nova 
dificuldade devido ao 
preço do querosene 
de aviação, na esteira 
do aumento do 
petróleo

 

No ano passado, 
quando o petróleo 
subiu 54%, o com-

bustível teve um reajuste 
de 76,2% no preço. Para 
níveis de comparação, Die-
sel teve 56% de aumento, 
Gasolina 42% e GLP 36%.
Neste momento, com o 
petróleo registrando uma 
alta de 45% no acumulado 
de 2022, existe a tendência 
de que as empresas elevem 
os preços das passagens 
e também tenham de re-
duzir as operações para 
conseguir atravessar esse 
período.

O que acontece é que 
o combustível do avião 
representa 25% do custo 
de um voo, ou seja, se esse 
produto aumenta, gera um 
impacto diretamente no 
preço final das passagens 
aéreas. Essa alta provém 
muito da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. A Rússia 
é um país de grande impor-
tância geopolítica, grande 
o suficiente para que os 
efeitos causem sequelas 
nos negócios da aviação e 
demais segmentos.

Os principais impactos 
causados na aviação em 
um primeiro momento 
são tarifas de combustível, 
câmbio, e preço de com-
modities relevantes para a 
indústria, como o titânio, 
que é necessário para a fa-
bricação de aviões. Diante 
disso, haverá um aumento 
das tarifas aéreas. Além, de 
outros reajustes, como já 
vimos com as bagagens da 
LATAM, que foram reajus-
tadas no dia 14/03. Apesar 
do aumento de custo, ele 
ocorrerá em todas as com-
panhias aéreas. 

As margens das compa-
nhias aéreas continuarão 
“apertadas”. Com o aumen-
to do valor da passagem 
aérea, cai também a quanti-
dade de pessoas interessa-
das em utilizar este serviço, 
com isso, as companhias 
aéreas tendem a “brigar” 
cada vez mais por Share, 
em virtude da diminuição 
da demanda. Graças a isto, 
as companhias aéreas ten-
dem a incentivar mais ainda 
as empresas, com o objetivo 
de aumentar seu market 
share dentro das empresas 
que utilizam serviços aére-
os, e como eles fazem isso? 

Concedendo um descon-
to em troca de participação, 
ou seja, preferência de 
compra. Essa é uma prá-
tica comum no mercado, 
e deve ser potencializada 
neste momento onde a 
demanda será menor do 
que a projetada, caso tenha 
algum parceiro comercial, 
ou seja, uma agência de 
viagens. Esse é o momento 
da agência tentar um acor-
do corporativo para sua 
empresa. Sem dúvida aqui 
é onde haverá bastante 
impacto no custo de uma 
passagem aérea. 

O motivo? A precificação 
da cia aérea é baseada na 
antecedência versus % 
vendido. Vejamos: Imagine 
um voo específico que acon-
tecerá daqui a seis meses. 
O sistema faz a seguinte 
análise: quantos % deveria 
ter vendido com seis meses 
de antecedência? Vamos 
imaginar que seja 10%, se a 
cia aérea vendeu só 8%, ela 
tende a precificar a passa-
gem mais barata, para que 
chegue mais rápido ao seu 
orçamento previsto. 

Se seis meses antes do 
voo a companhia aérea já 
conseguiu vender 15% dos 
assentos, o preço da passa-
gem será mais caro, essa 
precificação é realizada de 
forma automática por um 
algoritmo e para todos os 
voos disponíveis. 

 
(*) - É CEO da Kennedy Viagens 
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D - Shopping no Cambuci
A Partage, administração de Shopping Center, anuncia investimento para 
a construção de um novo shopping em São Paulo. Localizado na Av. do 
Estado, o empreendimento oferece um mix qualificado para compras, 
lazer e entretenimento aos paulistanos. O projeto de 44 mil m² de ABL, 
terá investimento de R$ 300 milhões. Objetiva tornar o local um ponto de 
encontro que ofereça entretenimento, gastronomia, cultural e de lazer. O 
projeto contempla ambientes amplos e integrados ao bairro do Cambuci, 
com fácil acesso à Mooca, Aclimação e Ipiranga. Terá 250 lojas, além de 
restaurantes, cinema e operações com foco em entretenimento e lazer; 
com previsão de entrega no segundo semestre de 2024. O hipermercado 
Carrefour, já em funcionamento no local, será integrado ao projeto do 
novo shopping. Saiba mais: (www.partageshopping.com.br).

E - Segmento de D-SUVs, 
O Jeep® Commander chegou com o propósito de reinventar o segmento 
de D-SUVs, o que de fato está cumprindo. O modelo é líder da categoria 
pelo terceiro mês consecutivo. Na primeira quinzena do mês, segue 
sendo o número um em sua categoria. Sua participação de mercado 
não para de crescer: na primeira quinzena de março conquistou o seu 
maior market share no segmento desde que foi lançado, com a impres-
sionante marca de 39%. Desde 2015, a categoria seguia estável e sem 
crescimentos expressivos, mas a história começou a mudar. Nos dois 
primeiros meses de 2022, os emplacamentos dos utilitários esportivos 
grandes corresponderam a 3,7% das vendas de automóveis no Brasil, o 
que equivale a um aumento de mais de 130% comparado com o mesmo 
período do ano anterior. 

F - Saque Aniversário 
Os clientes do Bmg já podem contratar a Antecipação do Saque Aniver-
sário do FGTS por meio do WhatsApp. A solução, que traz a Inteligência 
Artificial entre os seus principais atributos, foi implementada e é con-
trolada pela O2OBOTS, empresa parceira do Banco. A nova modalidade 
de contratação do produto já contabilizou mais de 511 mil cotações, 
desde o primeiro dia útil de janeiro, data em que a plataforma foi ao ar. 
Já a taxa de conversão das propostas emitidas com o saldo disponível 
no FGTS em crédito é até sete vezes maior que a referência de mer-
cado. Para ser elegível, o cliente deve possuir saldo em suas contas do 
FGTS, ter o CPF regular junto à Receita e cumprir algumas exigências 
de segurança, como comprovação de idade e capacidade civil. Toda a 
negociação é 100% digital.

A - Programa de Bolsas
As inscrições para o programa Líderes Estudar 2022 foram pror-
rogadas até o próximo dia 29. O projeto da Fundação Estudar já 
levou brasileiros para Harvard e outras universidades do mundo. A 
iniciativa conta com uma rede de 760 líderes e objetiva apoiar, reunir 
e desenvolver jovens que buscam conhecimento de ponta, sonham 
grande e acreditam que podem mudar o Brasil para melhor, gerando 
transformações positivas no seu setor de atuação. Serão selecionados 
jovens que podem receber bolsas de até 95% do valor solicitado. 
Eles terão acesso a todo o suporte que a Comunidade de Líderes 
oferece, com eventos exclusivos de desenvolvimento, treinamento e 
mentorias. Inscrições e mais informações: (https://mudanca.estudar.
org.br/lideres-estudar-2022/).

B - Direito dos Animais 
Entre os dias 27 e 29 de abril o Brasil sediará o maior Congresso 
Internacional de Direitos Animais já realizado no país. Conta com a 
participação de alguns dos maiores nomes do Direito Animal da atu-
alidade: advogados, professores, biólogos, filósofos, ativistas da causa 
e áreas interseccionais. O evento será online. Uma oportunidade para 
estudiosos, defensores, advogados e todos que se interessam pela causa 
animal. O objetivo é disseminar o conhecimento sobre Direito Animal 
de modo interdisciplinar, conhecer práticas que estão sendo aplicadas 
em outros países e, com isso, criar novos rumos que possibilitem o fim 
da exploração animal bem como o reconhecimento de uma perspectiva 
ética e igualitária em relação às espécies não-humanas. Mais informações 
pelo site: (https://estudosanimalistas.magically.com.br/).

C - Profissionais da Notícia
Nunca o valor de uma notícia ou informação correta, bem apurada e 
escrita de forma criativa foi tão grande! Para reconhecer e premiar 
os profissionais que dedicam a vida a este ofício, a Associação Bra-
sileira de Franchising - ABF anuncia  inscrições para a nova edição 
do Prêmio ABF Destaque Franchising - Categoria Jornalismo. Podem 
concorrer reportagens publicadas em 2021 que tenham contribuído 
com o debate e o desenvolvimento do setor de franquias no Brasil. 
Confira o Regulamento, escolha a categoria em que o seu trabalho 
mais se encaixa e concorra a um Certificado de Reconhecimento e a 
um prêmio de R$ 6.000,00 concedidos pela ABF. Serão considerados 
inscritos os trabalhos enviados a ABF, para o e-mail (premioabf@
dfreire.com.br).

G - Ciência e Pesquisa 
O Universo TOTVS acontece nos dias 14 e 15 de junho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo e traz uma programação repleta de grandes nomes no 
campo dos negócios e da tecnologia, apresentando temas e informações que 
promovam insights para o crescimento das operações de nossos clientes e 
prospects. Do lado da TOTVS, o evento contará com painéis apresentando 
as últimas inovações e evoluções tecnológicas disponíveis no mercado, 
apresentados pelos maiores especialistas da companhia. Em 2019, a última 
edição do evento, o Universo TOTVS contou com mais de 200 horas de 
conteúdo. Inscrições e mais informações (https://universo.totvs.com.br/).

H - Alta Performance 
A BiUP, escola de educação empreendedora, está promovendo um 
curso online de alta performance em vendas para todos que desejam 
desenvolver suas competências comerciais na prática, diretamente 
com profissionais especialistas e altamente capacitados. Com o nome 
de Universidade de Vendas BiUP, o treinamento tem duração de duas 
semanas consecutivas e acontece a cada 15 dias, com aulas teóricas ao 
vivo e online todos os dias pela manhã e atividades práticas essenciais 
para o desenvolvimento do aluno. Além disso, ao colocar os aprendizados 
em prática, os alunos do treinamento encontram uma oportunidade de 
remuneração por performance diária, podendo realizar vendas reais 
para colocar em prática as novas competências. Interessados devem 
se inscrever no link: (https://lp.biupsejamais.com/uvb).

I - Transformação Digital
Sob o mote “One Day Changes Everything” o VTEX DAY, maior evento de 
comércio e transformação digital da América Latina, está de volta após dois 
anos de hiato para a sua 8ª edição. Entre os dias 12 e 13 de abril, no São Paulo 
Expo, receberá mais de 100 palestrantes especialistas de diversas áreas, 
incluindo professor e pesquisador da New York University, Scott Galloway. O 
também autor o livro “Depois do Corona: Da crise à oportunidade”, marcou 
presença recentemente no South by Southwest 2022, debatendo sobre as 
tendências e o futuro da inovação e cultura digital. Galloway estará presente 
no VTEX DAY para trazer com sua expertise debates sobre a transformação 
digital. Outras informações: (https://vtexday.vtex.com/).

J - Usina no Sertão
A cidade de Lapão, na Chapada Diamantina, dispõe agora de um novo 
parque gerador de energia, capaz de suprir o consumo mensal de ele-
tricidade de 12 mil habitantes. Trata-se de uma usina fotovoltaica, de 
propriedade da MRV, que acaba de entrar em operação, e promete gerar 
uma economia superior a R$ 300 mil/ano, somente através da energia 
captada do sol. Com mais de 800 painéis fotovoltaicos, instalados em 
uma área de 3.200 m², estima-se a geração de 490 MWh/ano. O volume 
é suficiente para abastecer quase metade da população de Lapão - que 
tem 27 mil moradores. Para o município, a usina contribuirá para o 
aumento de suas receitas, assim como para geração de empregos e, 
sobretudo, para melhorar a assistência prestada a crianças que vivem 
em situação de vulnerabilidade social.

Lote de restituição 
do Imposto de Renda

Cerca de 212 mil contribuintes 
que haviam caído na malha fina e 
acertaram as contas com o Fisco 
receberão R$ 210 milhões na pró-
xima semana. A Receita Federal 
abriu consulta ao lote residual do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
de março. A consulta pode ser 
feita  na página (https://www.gov.
br/receitafederal/pt-br),  clicar 
em “Meu Imposto de Renda” e, 
em seguida, no botão “Consultar 
a Restituição”.  O pagamento será 
feito no próximo dia 31, na conta 
informada na declaração. Ao 
todo, 212.711 contribuintes que 
declararam em anos anteriores 
foram contemplados. Desse total, 
2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 
têm entre 60 e 79 anos, 2.199 têm 
alguma deficiência física, mental 
ou doença grave e 7.542 têm o 
magistério como principal fonte 
de renda.  Caso o contribuinte não 
esteja na lista, deverá entrar no 
Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte (e-CAC) e tirar 
o extrato da declaração. Se veri-
ficar uma pendência, pode enviar 
declaração retificadora e esperar 
os próximos lotes da malha fina. 
Se, por algum motivo, a restitui-
ção não for depositada na conta 
informada na declaração, como 
no caso de conta desativada, os 
valores ficarão disponíveis para 
resgate por até um ano no Banco 
do Brasil (ABr).

Ainda assim, caso seja 
confirmada a previ-
são, o resultado ficará 

5,7% abaixo do alcançado 
antes do início da pandemia, 
em 2019 (R$ 2,29 bilhões).

A valorização do real 
viabilizou o aumento do 
volume de importação de 
chocolates, que avançou 
8% (1,43 mil toneladas) em 
relação ao ano passado. A 
taxa de câmbio do produto 
mais consumido na data, que 
há poucos dias estava em 
5,70 R$/US$, atualmente se 
encontra próxima aos 5,00 
R$/US$, um recuo de mais 
de 12%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia o 
avanço como positivo. 

“O volume de importação 
de produtos típicos costuma 
ser um importante indicativo 
da expectativa do varejo 

A valorização do real viabilizou o aumento do volume de 
importação de chocolates.
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Varejo deverá faturar 
R$ 2,16 bilhões com a Páscoa

A Páscoa deste ano deve ser um pouco melhor para o varejo do que a do ano passado. De acordo com 
a projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas no setor voltadas para a data 
deverão totalizar R$ 2,16 bilhões, representando um aumento de 1,9% em comparação a 2021

saída de produtos mais bara-
tos a partir da aceleração dos 
índices gerais de preços”, 
avalia. Ainda assim, a cesta 
de bens e serviços, composta 
por oito itens tipicamente 
consumidos durante a ce-
lebração, deverá ficar 7,0% 
mais cara do que no mesmo 
período de 2021 (na média, 
para um IPCA-15 na casa 
de 10,5%), representando a 
maior alta desde 2016, quan-
do a variação foi de +10,3%. 

Entre os produtos, bolos e 
azeite de oliva se destacam, 
tendo apresentado tendên-
cia de avanço de 15,1% e 
12,6%, respectivamente, 
nos últimos 12 meses. “O 
reajuste da cotação de com-
modities, como o trigo, tende 
a afetar o preço de alguns 
alimentos, entre eles alguns 
típicos da Páscoa”, lembra o 
economista (Gecom/CNC) .

para a data. Ainda não alcan-
çamos a recuperação plena, 
mas o crescimento mostra 
que seguimos no processo 
de retomada”. Outro item 
muito procurado nos dias 
que antecedem a Páscoa, 
o bacalhau, por outro lado, 

teve retração de 17% no 
volume de importações. 
Para o economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Fabio Bentes, o recuo é uma 
estratégia do varejo. 

“É um indício de que o se-
tor está apostando na melhor 

O Banco Central (BC) 
elevou a estimativa de 
inflação para este ano. A 
revisão do IPCA passou de 
4,7% para 7,1%, ficando 
acima da meta definida para 
2022: 3,5%. A nova estima-
tiva consta do Relatório de 
Inflação divulgado ontem 
(24), em Brasília, pelo BC e 
aponta que a probabilidade 
de estouro da meta varia de 
88% a 97%. Segundo a pu-
blicação, o banco trabalha 
com dois cenários. 

No primeiro, considerado 
“de referência”, as proje-
ções de inflação para 2022 
ficam em torno de 10,6% 
nos dois primeiros trimes-
tres do ano, caindo para 
7,1% no fim do ano e para 
3,4% em 2023. Esse cená-
rio tem a probabilidade de 
estouro da meta de 97% e 
prevê que a taxa básica de 
juros, a Selic, feche o ano 
em 12,75%, caindo para 
8,75% ao ano em 2023. 

Já o segundo cenário, 
considerado alternativo, 

Banco Central diz que 2022 deve 
fechar com inflação de 7,1%

prevê que a inflação feche 
2022 em 6,3%, caindo para 
3,1% em 2023. Esse ambiente 
considera a hipótese de uma 
queda no preço internacional 
do petróleo, diminuindo o 
impacto do produto na alta 
dos preços no país. Nesse 
aspecto, o BC adota a pre-
missa na qual o preço do 
petróleo segue a curva futu-
ra de mercado até o fim de 
2022, terminando o ano em 
US$ 100 o barril e passando a 
aumentar 2% ao ano a partir 
de janeiro de 2023.

O ambiente externo, com 

o conflito entre Rússia e 
Ucrânia, levou a um aperto 
significativo das condições 
financeiras e aumentou a 
incerteza em torno da eco-
nomia mundial. “A elevação 
dos preços de commodities 
e dos preços de produtos 
importados, pode ser con-
siderada um novo choque 
de oferta do ponto de vista 
da economia doméstica, 
com impacto altista sobre 
a inflação e negativo sobre 
a atividade econômica no 
curto prazo”, afirmou o 
relatório (ABr).

O ambiente externo levou a um aperto significativo das 
condições financeiras e aumentou a incerteza em torno da 

economia mundial. 
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