
O gigante de buscas da internet lançou ontem o Proje-
to Google+, que se propõe a integrar as várias platafor-
mas da empresa já existentes, como o Gmail, Picasa e
o Orkut e até o celular, com possibilidades que inclui
uma rede social. A proposta principal é selecionar os
contatos de acordo com amensagem que o usuário de-
seja enviar, uma crítica ao concorrente Facebook, no
qual os internautas postam mensagens em seus perfis
que são acessíveis por toda a rede de contatos. “Nem
todos os relacionamentos são criados igualmente.
Compartilhamos uma coisa com um colega de traba-
lho, outra com nossos pais e quase nada com nosso
chefe. O problema é que os serviços on-line de hoje
transformam amizades em fast food: embrulhando to-
do mundo com a embalagem "amigos". Assim, o com-
partilhamento torna-se prejudicado", segundo o hot-
site de lançamento do projeto.
O Google+ inclui a funcionalidade Círculos, que seg-

menta os contatos para cada finalidade; o Sparks, para
que o usuário inicie uma conversa sobre assunto de seu
interesse e encontre interessados no mesmo tema; o
Hangouts, para que os participantes do projeto conver-
sem em tempo real por vídeo; e o Celular, para compar-
tilhamento de fotos e informações commobilidade.

Para demonstrar que não se trata da desistência do
Orkut, que perdeu espaço nomundo inteiro para o Face-
book,exceto no Brasil e na Índia, a empresa comunica:
"Usuários do Orkut, o Google continuará a trabalhar
em aprimoramentos e novos recursos tanto para o
Orkut quanto para o projeto Google+, pois ambos são
muito importantes para os usuários. Acreditamos que a
web se tornará cada vez mais social. Como o Orkut é a
rede social número um do Brasil e tem sido muito bem
sucedido, nosso objetivo é estender os novos recursos
do Google+ para os usuários do Orkut conforme eles se
tornam disponíveis."
A empresa afirma que a participação dos usuários se

dará mediante inscrição prévia ou convite de outros
participantes do projeto. ■ Redação
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Tornou-se oficial ontem uma espécie de segredo de
polichinelo: a negociação de fusão entre os grupos
Pão de Açúcar e Carrefour, que, se consumada, criará
um colosso no ramo de supermercados com fatura-
mento anual superior a R$ 65 bilhões, o segundo
maior entre as empresas privadas no país, só atrás da
Companhia Vale do Rio Doce, da área de mineração,
cujas vendas anuais superam R$ 83 bilhões. Somente
a petrolífera estatal Petrobras, com receitas de R$ 213
bilhões por ano, ficaria à frente nesse ranking.
As conversas entre a empresa de Abilio Diniz e o

grupo francês vinham sendo negadas por ambos, mas
deixaram o Casino — arquirrival do Carrefour e sócio
de Diniz no Pão de Açúcar— com a pulga atrás da ore-
lha, a ponto de solicitar um painel de arbitragem na
Câmara de Comércio Internacional, com sede na Fran-
ça, para que o sócio brasileiro esclarecesse o que vinha
tratando com o Carrefour. Um acordo de acionistas
permite ao Casino deter o controle do Pão de Açúcar
em junho de 2012. Agora, as gôndolas dos três super-
mercados se embaralharam como os tabuleiros de
uma feira livre.

Para complicar um pouco mais o entendimento da
negociação, a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour
conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), que entrará com
uma bolada € 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões), a título de su-
porte ao projeto de internacionalização do Pão deAçú-
car. “Caso o projeto emquestão se concretize, o referi-
do grupo assumirá uma posição estratégica no Carre-
four, umdosmaiores varejistas globais, abrindo cami-
nho para maior inserção de produtos brasileiros no
mercado internacional”, informou em comunicado o
banco de fomento. “A proposta segue, no momento,
os trâmites usuais para aprovação no sistema BNDES,
cabendo à sua diretoria a decisão final sobre o even-
tual apoio financeiro. A operação também deverá ser
aprovada pelas demais companhias envolvidas.”
Uma vez vencidas as etapas de convencimento dos

acionistas do Casino, do Carrefour e do Pão de Açú-
car, caberá ao ConselhoAdministrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) avaliar se o novo grupo não trará pre-
juízos aos consumidores e se o dinheiro público que o
BNDES está disposto a colocar na operação não será
usado para ajudar a pagar a rescisão dos trabalhadores
que receberão o último tíquete salarial quando forem
postas em prática as chamadas “sinergias” que qual-
quer fusão traz embutidas.
Aumentar o faturamento, diminuir o número de em-

pregados e almejar a internacionalização fazem parte
do jogo dos grupos que se conglomeram. Usar dinhei-
ro público para tudo isso é algo que merece uma dis-
cussão um pouco maior. ■

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr
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Governo e oposição não conseguiram chegar a um acor-
do ontem para alterar o texto original do Regime Dife-
renciado de Contratações Públicas (RDC) para obras da
Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas.
Por mais de duas horas, líderes da base governista e

da oposição negociaram paramodificar alguns disposi-
tivos do texto aprovado na semana passada. Ao térmi-
no da reunião, os líderes da oposição afirmaram que o
acordo serve apenas para votar os destaques que vi-
sam a alterar o texto.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-

RS), acredita que ainda será possível chegar a um acor-
do com a oposição para votar, além dos destaques, as
mudanças na redação, que alteram algumas palavras ou
dispositivos do texto já aprovado. "Essas mudanças vi-
sam a garantir que haja uma interpretaçãomelhor da in-
tenção do legislador". ■ ABr

Tammantém liderança
com 44,4%dos voos
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O tráfego aéreo de passageiros no Brasil em maio cres-
ceu 28,67%na comparação anual, enquanto a oferta su-
biu 15,34%, informou ontem a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac). A taxa de ocupação dos voos atin-
giu 67,09%, alta de cerca de 7 pontos percentuais fren-
te a maio do ano anterior, afirmou a agência.
A Tammanteve a liderança nomercado aéreo domés-

tico, com 44,43 % do mercado interno em maio frente
a 44,52 % em abril. A Gol ficou com 35,39 % em maio
contra 36,47%nomês anterior. Em fevereiro, a Gol ha-
via ultrapassado a Tam pela primeira vez desde a sua
fundação, há 10 anos. Emmarço, a Tamvoltou à lideran-
ça e a manteve em abril.
O terceiro lugar ficou com a Azul, que deteve 8,07%,

seguida porWebjet, com 5,16%, e a Trip, com 3,05%O
tráfego internacional cresceu 21,55%emmaio, com au-
mento de oferta de 13,67 %. ■ Reuters

Ambicionar ser um grupo com
atuação mundial faz parte do jogo.
Usar dinheiro público para isso
merece uma discussão maior
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