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Em julho de 2011, a Gol anun-
ciou a compra da Webjet por
R$ 96 milhões, em uma transa-
ção que, incluindo dívidas, che-
garia a R$ 310,7 milhões. Mais
tarde, o valor foi ajustado para
R$ 43,4 milhões. O negócio
aconteceu depois de meses de
especulação do mercado so-
bre o futuro da companhia.
Após uma tentativa abortada
de oferta inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês), a pergunta
que se fazia era como a empre-

sa financiaria seus negócios.
A compra da Webjet foi

aprovada pouco depois de a
empresa completar sete anos
de operações. O início dos
voos ocorreu em julho de
2005, com a rota Rio–Brasília–
Guarulhos–Porto Alegre. Após
comprar a companhia, a Gol
iniciou o processo de substitui-
ção das aeronaves da Webjet,
que tinham idade média eleva-
da, por aviões mais novos, ad-
vindos de sua operação. Antes
de passar para as mãos da Gol,
a empresa era controlada pelo
empresário Guilherme Paulus,
fundador da CVC.

● O eBay discretamente lançou
um serviço online de ofertas em
três regiões dos Estados Unidos,
para concorrer com o Groupon e
expandir suas atividades. Sob o
nome de eBay Lifestyle Deals, as
ofertas são válidas para um nú-
mero limitado de áreas urbanas,
entre as quais San Francisco,
Los Angeles e Washington. As
primeiras ofertas colocadas no
site incluem um passeio de uma

hora para cães por US$ 12 (o pre-
ço de tabela é U$ 25), um mês de
aulas de ioga que custariam US$
110 em oferta pela metade do
preço e US$ 180 por seis ses-
sões com um personal trainer,
que normalmente custariam o
dobro. A novidade pode ser um
grande passo para o eBay, que
tradicionalmente se concentrou
em produtos, e não em serviços.
“Faz todo o sentido experimentar
novas categorias, e os serviços
são uma delas. Estamos determi-
nando se ofertas e serviços são
atraentes para nossos clientes”,
diz Devin Wenig, presidente da
eBay Marketplaces. / REUTERS
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A TIM anunciou uma parceria
com a Telebrás para intercâm-
bio de redes de fibra óptica nas
Regiões Norte e Nordeste, um
dos desafios da universalização
da internet de banda larga no
País. Para viabilizar o projeto, a
empresa vai investir R$ 250 mi-
lhões em um trecho de rede de
2,2 mil quilômetros a ser cedido
à Telebrás.

O anúncio impulsionou as
ações da estatal, recriada para to-
car o Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL). Os papéis prefe-
renciais (PN) da Telebrás fecha-
ram com alta de 52,03%.

O presidente da Telebrás,
Caio Bonilha, procurou demons-
trar o sucesso do PNBL, lançado
no governo do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva. Segun-
do o executivo, o plano de univer-
salização respondeu por 31,15%
das novas adições líquidas em
banda larga no último ano, embo-
ra ainda tenha cerca de 1 milhão
de acessos, ante um mercado to-
tal de 20 milhões.

Para reforçar sua infraestrutu-
ra de banda larga, Bonilha reve-
lou ainda que o projeto de cons-
trução de cinco cabos submari-
nos para telecomunicações deve-
rá ser anunciado em novembro.
O total do investimento é estima-
do em R$ 1,8 bilhão.

Segundo Mario Girasole, vice-
presidente de assuntos regulató-
rios e institucionais da TIM, do
investimento de R$ 250 milhões,
R$ 170 milhões referem-se a in-
fraestrutura de rede, enquanto

R$ 80 milhões referem-se a direi-
to de passagem adquiridos em
leilão. As obras da TIM deverão
ficar prontas até o fim deste ano.
A troca não inclui pagamento de
uma empresa à outra, apenas o
recolhimento de impostos. As
duas empresas também nego-
ciam um contrato para a Tele-
brás prestar serviço de transpor-
te ponto a ponto, com o objetivo
de melhorar a qualidade do servi-
ço móvel 3G e, no futuro, 4G.

O trecho localizado no Nor-
deste, a ser cedido pela Telebrás
como contrapartida, ainda será
construído: depende de licita-
ção e poderá ficar pronto apenas
no fim de 2013. Segundo Boni-
lha, da Telebrás, a rede sairá do
Piauí, passando por Tocantins, e
chagará ao norte de Minas Ge-
rais. A estrutura será montada
junto a linhas de transmissão de
alta tensão da Chesf. “Hoje, não
tem nenhuma infraestrutura de
telecomunicações (na área).”

A Telebrás tem acordo com
outras operadoras como Telefô-
nica/Vivo e Oi para oferecerem o
PNBL. Bonilha destacou que a es-
tatal não privilegia a TIM com o

tipo de parceria anunciada on-
tem. Segundo o presidente da
Oi, Francisco Valim, as empre-
sas estão trabalhando para unir e
expandir sua fibra óptica para

atender as regiões mais remotas
do País. Hoje, apenas cerca de
mil municípios ainda não são co-
bertos pela Oi em banda larga.

No evento Futurecom, que es-

tá sendo realizado no Rio, Valim
considerou o acesso em regiões
remotas, fora das “200 ou 300”
maiores cidades do País, como o
grande desafio da universaliza-
ção da banda larga. Ele disse tam-
bém que o Brasil tem a aprender
com o modelo das políticas de
universalização dos EUA.

O diretor geral da Comissão
Federal de Comunicações
(FCC, na sigla em inglês, órgão
regulador americano), Julius Ge-
nachowski, disse que o governo
dos EUA investe US$ 4,5 bilhões
por ano em universalização do
acesso à internet banda larga.

O número chamou a atenção
de Valim. “O país mais capitalis-
ta do mundo subsidia US$ 4,5 bi-
lhões para acesso à internet.
Quer dizer que acredita que a
banda larga é importante”, dis-
se. No Brasil, Valim lembrou
que, na prática, a participação do
setor privado no PNBL significa
construir nova infraestrutura.

O presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), João Rezende, conside-
rou a comparação difícil. En-
quanto o governo americano faz
investimento de forma direta,
no Brasil, há exigências e incenti-
vos para as companhias fazerem
investimentos. “No nosso caso,
temos usado o espectro como
moeda de troca para a universali-
zação da banda larga”, afirmou.

O Groupon, maior companhia
do mundo de compras via
cupons de desconto, foi excluí-
do por unanimidade do Comitê
de Compras Coletivas da Câma-
ra Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (camara-e.net) por veicular

ofertas em desrespeito às nor-
mas da comissão.

Segundo a camara-e.net, a ex-
pulsão ocorreu após o Groupon
ter continuado a ofertar a venda
de smartphones, tablets e celula-
res não homologados pela Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), apesar de ter sido
notificado duas vezes pela enti-
dade para interromper a distri-
buição.

“Essas ofertas desrespeitam
as normas regulatórias vigentes,
previstas no regulamento (...) da

Anatel”, afirmou a entidade, em
nota.

“Mesmo após o recebimento
de notificações, o site continuou
publicando ofertas que viola-
vam artigo do Código de Defesa
do Consumidor e, consequente-
mente, o Código de Ética e Autor-
regulamentação do Comitê de
Compras Coletivas”, acrescen-
tou a camara-e.net.

O Groupon, por sua vez, infor-
mou em nota que está avaliando
internamente o assunto para “to-
mar as medidas necessárias”. “O
Groupon reforça seu compro-
misso em oferecer produtos e
serviços de qualidade para todos
os consumidores brasileiros.”

As companhias que integram
o Comitê de Compras Coletivas,

criado em junho de 2011, aprova-
ram e aderiram ao código de éti-
ca e autorregulamentação do se-
tor há pouco mais de um ano.
Com a expulsão, o Groupon fica-
rá sem o selo de “excelência” do
comitê.

Atualmente, os sites que se-
guem as normas de condutas
adequadas para atuação no siste-
ma de compras coletivas são
ClickOn, Cupónica, Imperdível,
Peixe Urbano e Viajar Barato.

A decisão do comitê ocorre
em meio à crescente fiscalização
por parte de órgãos de defesa do
consumidor em relação a sites
de comércio eletrônico, com sus-
pensão de atividades especial-
mente por conta de atrasos na
entrega de produtos. / REUTERS

Groupon é punido por
vender celular irregular

TIM e Telebrás anunciam
parceria em redes de fibra óptica
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Compra
da Webjet
pela Gol
é aprovada
Cade exigiu maior regularidade nos voos
partindo do aeroporto Santos Dumont

eBay lança serviço
para concorrer com
compras coletivas
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Glauber Gonçalves / RIO

Um ano e três meses após o
anúncio da compra da Webjet
pela Gol, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
deu ontem seu aval para a ope-
ração. Para aprovar o negócio,
o órgão fez uma restrição à
operação.

Um acordo firmado com a Gol/
Webjet obriga a empresa a man-
ter um alto nível de regularidade
(de 85%) nos serviços ofereci-
dos a partir do aeroporto Santos
Dumont, no Rio, que está com a
capacidade esgotada para a en-
trada de novos competidores.

Na prática, os voos da ponte
aérea Rio-São Paulo que partem
e chegam ao aeroporto terão de
decolar independentemente de
sua lotação. A expectativa do ór-
gão é que o acordo ajude a baixar
os preços das passagens nesse
trecho.

Segundo fontes, o diretor de
Recursos Humanos da Gol de-
sembarca amanhã no Rio, onde
está a sede da Webjet, para tratar
de detalhes da integração. O Sin-
dicato Nacional dos Aeronautas
diz que funcionários da Webjet
já vêm sendo desligados nas últi-
mas semanas. A entidade que re-
presenta os aeroviários também
diz temer demissões.

A aprovação pelo Cade se dá

num momento bem mais compli-
cado para o setor aéreo do que na
época do fechamento do negó-
cio. De lá para cá, o real se desva-
lorizou e o preço do combustível
subiu, levando a Gol a um prejuí-
zo acumulado de R$ 750 milhões
no primeiro semestre de 2012.

Economia. Antes tida pelo mer-
cado como uma empresa peque-
na e com aviões velhos, a Webjet
começou a ser vista pela nova do-
na como um modelo para redu-
ção de custos. A venda de lanche
a bordo, prática introduzida pela
Webjet no mercado brasileiro,
foi levada para a Gol.

Um mês após revelar que esta-
va comprando a concorrente, a
Gol era líder em participação do
mercado doméstico. Somando-
se a fatia da controlada, a empre-
sa tinha uma vantagem de mais
de 6% sobre a TAM. Porém, com
os atuais percalços, a empresa
vem perdendo espaço e, hoje,
nem mesmo computando a parti-

cipação da Webjet, consegue su-
perar a TAM. Dados de agosto
mostram a líder com 40,55%,
contra 39,14% da Gol/Webjet.

Até o momento, não foi revela-
do qual será o destino da empre-
sa adquirida. Após o anúncio do
negócio, em julho do ano passa-
do, o então presidente da Gol,
Constantino de Oliveira Júnior,
deu uma série de declarações
contraditórias sobre o futuro da
Webjet, mostrando que a empre-
sa tinha dúvidas sobre o que fa-
zer com sua nova controlada.

Logo após a compra, o executi-
vo disse que a marca Webjet su-
miria depois da aprovação do ne-
gócio pelo Cade. Meses depois,
recuou e declarou que, mesmo
após o sinal verde, as operações
poderiam continuar separadas.
Depois, a Gol, que se diz uma em-

presa de baixo custo e baixa tari-
fa, cogitou transformar a empre-
sa adquirida em uma “ultra low
cost”, tendo como inspiração a
irlandesa Ryan Air.

Apesar do vai e vem, fontes ou-
vidas pelo Estado apostam no
fim da Webjet. Uma fonte que
acompanha o plano de integra-
ção diz que algumas atividades
da companhia devem começar a
ser transferidas do Rio para São
Paulo, base da Gol, ainda este
ano. O plano seria manter os
voos da Webjet apenas até julho
de 2013. Um alto executivo de
uma das companhias disse, no
entanto, que esses detalhes vão
começar a ser definidos nos pró-
ximos dias.

Procuradas, Gol e Webjet não
responderam às perguntas envia-
das pela reportagem.

Um acordo de
R$ 43 milhões

Efeito. Acordo impulsionou ações da Telebrás, de Bonilha

Estratégia. Após declarações contraditórias da Gol, aposta atual do mercado é que a marca da Webjet será desativada

Prática fez site perder o
selo de ‘excelência’ da
camara-e.net, formada
por empresas do setor
de comércio eletrônico

● Rede
As falhas nos serviços de telefo-
nia colocaram as operadoras na
mira da Anatel. Depois de uma
suspensão temporária das ven-
das, elas foram obrigadas a apre-
sentar planos de investimento.

TIM investirá R$ 250
milhões na construção de
rede cedida à estatal;
empresas negociam
parceria em 3G e 4G

● Obrigações

RICARDO RUIZ
CONSELHEIRO DO CADE
“O esforço no Rio (de garantir
decolagens independente da
lotação de aeronaves) deverá se
repetir em São Paulo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




