
%HermesFileInfo:B-14:20121019:

B14 SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Negócios

Célia Froufe
Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Única operadora de telefonia
móvel que escapou da suspen-
são das vendas feita pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), em julho, a Telefônica/
Vivo recebeu ontem notificação
do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC)
do Ministério da Justiça.

Conforme nota divulgada pe-
lo órgão, a empresa deverá pres-
tar esclarecimentos, em até dez
dias, sobre um novo serviço que
pretende comercializar dados
sobre o comportamento de clien-
tes da operadora.

O plano da Vivo seria lançar
esse sistema em novembro. Por
meio desse serviço, a companhia
pretende possibilitar a coleta,
utilização e comercialização de
informações sobre a localização
dos usuários de sua rede de tele-
fonia em determinados dias e ho-
rários.

Grandes redes de comércio,
por exemplo, poderão comprar
dados que mostrem em quais ho-
rários os clientes da Vivo mais
circulam pela Avenida Paulista
ou por um determinado endere-
ço onde está um supermercado.

O Brasil, se a Anatel permitir,
será um dos primeiros países em
que a operadora irá testar o apli-
cativo chamado de “Smart

Steps” – em português, passos
inteligentes. O aplicativo deverá
ser usado em outras operadoras
de telefonia controladas pela Te-
lefônica (grupo espanhol dono
da Vivo). Na Espanha, por exem-

plo, o lançamento do produto de-
ve ocorrer logo após o início da
operação por aqui.

O serviço de dados sobre clien-
tes da empresa chegou a ser cha-
mado de “Pequeno Big Brother”

por parte da imprensa especiali-
zada europeia.

Liberdade. O Departamento de
Proteção do Consumidor quer
saber se os consumidores terão
como escolher participar ou não
da iniciativa. Além disso, o Minis-
tério da Justiça está preocupado
com a segurança das informa-
ções a respeito dos usuários.

“A proteção da privacidade
dos consumidores é um tema
prioritário da Secretaria Nacio-
nal do Consumidor”, afirma o di-
retor do DPDC, Amaury Oliva.

Em nota, a Vivo informou que
vai fornecer “todas as informa-
ções no prazo solicitado pelo De-
partamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor” e que o servi-
ço vai “utilizar apenas informa-
ções prévia e expressamente au-
torizadas pelos clientes”. Segun-
do a empresa, essas autoriza-
ções começarão a ser colhidas
dos clientes até o final do ano.

A montadora alemã BMW confir-
mou ontem ter retomado seu pla-
no de investir em uma fábrica no
Brasil. Segundo o vice-presiden-
te financeiro da empresa, a fábri-
ca seria uma forma de ampliar a
presença no crescente mercado
de carros de luxo na maior econo-
mia da América Latina. “Vamos
submeter o plano de investimen-
to ao governo brasileiro”, disse o

executivo, em mensagem envia-
da à agência Reuters. Ele se recu-
sou, no entanto, a dar detalhes
sobre o montante do investimen-
to, que ainda depende de nego-
ciações com o governo.

As notícias sobre uma fábrica
da montadora no País começa-
ram a circular no início do ano
passado, quando a empresa
anunciou ter planos de investi-

mento em uma unidade na Amé-
rica Latina. Como maior merca-
do da região, o Brasil surgia co-
mo uma opção natural. No meio
do ano, a empresa já confirmava
que o País seria mesmo o destino
do investimento.

Mas o aumento em 30 pontos
do IPI para carros importados e
a demora na divulgação dos ter-
mos do novo regime automotivo

colocaram o investimento em
risco. Em março, o diretor de pro-
dução da BMW, Frank-Peter
Arndt, disse na Alemanha que o
grupo poderia desistir de cons-
truir uma fábrica local. “Não ire-
mos para o Brasil para termos
prejuízo”, disse.

Com a definição das regras do
novo regime, os investimentos
parece que finalmente serão des-

travados. As informações são de
que dois Estados, Santa Catari-
na e São Paulo, estão na disputa
para sediar a fábrica.

Ontem, porém, durante entre-
vista ao programa Bom Dia Mi-
nistro, da EBC, o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pi-
mentel, afirmou que a BMW de-
ve anunciar em breve a constru-

ção da fábrica na Região Sul,
No novo regime automotivo,

as montadoras terão de cumprir
algumas exigências, como apre-
sentar um número mínimo de
etapas de fabricação no Brasil. O
decreto estabelece que, em 2013,
pelo menos seis etapas para pro-
dução de automóveis terão de
ser cumpridas no País. Estão pre-
vistos ainda gastos em pesquisa
e desenvolvimento de, no míni-
mo, 0,13% da receita bruta total
de venda. /WLADIMIR D’ANDRADE
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Governo questiona serviço da
Vivo de venda de dados de clientes

BMW retoma planos de abertura de fábrica no Brasil

Varejo. Carrefour vende
operações na Colômbia
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Donos da Avianca são os únicos a seguir
no processo de privatização da TAP
Glauber Gonçalves / RIO
Marina Gazzoni / SÃO PAULO

Os irmãos Germán e José Efro-
movich, que controlam as
companhias aéreas Avianca-
Taca e Avianca Brasil, ficaram
mais próximos de comprar a
TAP. Ontem, o governo portu-
guês anunciou que a Synergy
Aerospace, empresa na qual
os dois empresários são só-
cios, foi a única habilitada a
participar do processo de pri-
vatização da companhia aérea
estatal.

Presidente da Avianca Brasil,
José Efromovich confirmou ao
Estado que o grupo está partici-
pando do processo de privatiza-
ção da TAP. “Fizemos uma pro-
posta inicial e aguardamos as
próximas etapas do processo”,
disse o executivo.

Ele afirmou que assinou um
termo de confidencialidade com
o governo português e, por isso,
não poderia informar detalhes
da proposta. Efromovich reve-
lou apenas que a Synergy Aeros-
pace, postulante a adquirir a
TAP, tem sede no exterior. Se-
gundo Efromovich, a sub hol-
ding do grupo Synergy é uma em-
presa não operacional.

O Conselho de Ministros de
Portugal informou que, depois
de fazer um levantamento de po-
tenciais investidores e manter
conversas com diversas entida-
des “de referência” no setor de
aviação civil, recebeu apenas
uma proposta não vinculativa.
De acordo com comunicado di-
vulgado ontem pelo governo por-
tuguês, a intenção da Synergy é
comprar a totalidade das ações
da TAP. A Synergy diz que ainda
não foi comunicada oficialmen-
te de sua aprovação para a próxi-
ma etapa da privatização.

Nos últimos meses, especu-
lou-se no mercado que a aérea
portuguesa seria disputada por
gigantes como a IAG (dona da
Iberia e da British Airways) e a
asiática Qatar Airways.

Com idas e vindas, o processo
de privatização da companhia se

arrasta há pelo menos dez anos.
Este ano, porém, o governo por-
tuguês se viu pressionado a ven-
der logo a aérea, uma vez que a
chamada troica (Comissão Euro-
peia, Banco Central Europeu e
Fundo Monetário Internacio-
nal) impôs o negócio como uma
das condições para socorrer o
país, imerso em uma de suas pio-
res crises.

Especialistas ouvidos pelo Es-
tado classificaram de ousada a
apresentação de uma proposta
pelos irmãos Efromovich. “É
uma ação bastante agressiva.
Com essa operação, a Avianca ga-

nharia uma grande musculatura
internacional”, disse o professor
Elton Fernandes, da UFRJ.

A proposta pela TAP acontece
após uma série de fusões e aquisi-
ções regionais que tornaram a
AviancaTaca uma das principais
forças da aviação civil na Améri-
ca Latina, ao lado da Latam
(união da TAM com a chilena
LAN). Com atuação inicialmen-
te na Colômbia, em 2009 a Avian-
ca anunciou que estava se fundin-
do com a Taca, de El Salvador.
Em 2010, já como AviancaTaca,
a companhia adquiriu a equato-
riana Aerolíneas Galápagos (Ae-

roGal). No mesmo ano, a brasi-
leira OceanAir, também perten-
cente aos Efromovich, passou a
usar a marca Avianca, mas se
mantém como uma empresa in-
dependente da colombiana.

A aquisição da TAP ajudaria a
Avianca a estender seu domínio

a um território pouco explora-
do. A empresa faz voos para toda
a América Latina e para os Esta-
dos Unidos, mas tem presença
tímida no mercado europeu. Na
região, o único país que recebe
voos da empresa é a Espanha.

Outra atratividade para a
Avianca é a possibilidade de se
tornar alimentadora dos voos
da TAP no Brasil. Hoje, a empre-
sa portuguesa é a segunda es-
trangeira com mais frequên-
cias internacionais para o Bra-
sil, atrás da American Airlines,
e a primeira em número de des-
tinos atendidos. Em 2011, 26%

da receita da TAP veio do merca-
do brasileiro.

Com a expectativa de que a
TAM deixe a aliança global Star
Alliance, mesma da TAP, a
Avianca, mais nova integrante
do grupo, tende a se beneficiar.
“Com a saída da TAM da Star
Alliance, a Avianca fica com a
faca e o queijo na mão para ser a
grande alimentadora e distri-
buidora da Star Alliance no Bra-
sil”, diz o presidente do Institu-
to Brasileiro de Estudos Estra-
tégicos e de Políticas Públicas
em Transporte Aéreo, Respicio
Espírito Santo.

Defesa. Empresa diz que vai pedir autorização do consumidor

● Apetite

JOSE MANUEL RIBEIRO/REUTERS-29/3/2012

Aviação. Synergy Aerospace, empresa controlada pelos irmãos Germán e José Efromovich, poderá fazer proposta final para comprar
a companhia aérea portuguesa estatal; aquisição da TAP reforçará presença do grupo nos voos entre América do Sul e Europa

● Privacidade

Programa, que deve ser
lançado em novembro,
permitirá a venda de
informações sobre a
localização de clientes

estadão.com.br

AMAURY OLIVA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
“A proteção da privacidade dos
consumidores é um tema
prioritário da Secretaria Nacional
do Consumidor.”

JOSÉ EFROMOVICH
SÓCIO DO GRUPO SYNERGY
“Fizemos uma proposta (pela
TAP) e aguardamos as etapas.”

Brasil. Com 26% da sua receita no mercado brasileiro em 2011, TAP é a companhia aérea estrangeira que voa para o maior número de destinos no País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 out. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




