
A Gol espera iniciar a operação
regular de duas frequências
diárias entre Brasil e Estados
Unidos, com escala na Repúbli-
ca Dominicana, já no final des-
te ano, informou a companhia
aérea ontem em comunicado.
Atualmente a empresa opera
apenas voos sazonais aos Esta-
dos Unidos, voltados a seus
clientes do programa de milha-
gem Smiles.

O plano da Gol é operar os
voos regulares com a frota pa-
dronizada de aeronaves Boeing
737 Next Generation. A empresa
já fez pedido formal à Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) para operar os voos.

Um voo partirá de São Paulo
e o outro do Rio de Janeiro, e
chegarão em Santo Domingo
(Aeroporto de Las Americas),
onde será feita a distribuição
dos passageiros para os destinos
finais de Orlando e Miami.

No fim de setembro, a Anac
publicou no Diário Oficial da
União concessão para a Gol de
14 frequências semanais — o
equivalente a duas por dia — pa-
ra voos regulares entre Brasil e
Estados Unidos, junto com o
mesmo número de frequências
para a República Dominicana.
“A Gol aguardará as autoriza-
ções necessárias (da Anac) an-
tes de divulgar detalhes sobre a
nova operação, incluindo infor-
mações sobre tarifas, serviços e
produtos”, informou a empre-
sa, que acaba de lançar um sis-
tema que permite aos clientes
trocar milhas por produtos de
27 parceiros. Além de passagens
aéreas, é possível usar os pon-
tos do Smiles para comprar rou-
pas e eletrodomésticos, entre
outros. Com isso, a Gol se apro-
xima da estratégia da Tam. ■

Reuters com Redação

O Google publicou por engano
uma versão preliminar de seus
resultados trimestrais, que fica-
ram significativamente aquém
das expectativas do mercado,
tanto em termos de receita quan-
to lucro, levando a queda do va-
lor de mercado da líder em bus-
ca e publicidade na Internet.

O Google disse que a empresa
que imprime seus comunicados fi-
nanceiros, a RR Donnelley, publi-
cou horas antes do previsto um
rascunho do comunicado relativo
a seus resultados do terceiro tri-
mestre sem autorização. A com-
panhia disse que está trabalhando
para concluir o documento.

A companhia, que recente-
mente superou a Microsoft para
se tornar a segunda maior em-
presa de tecnologia dos Estados
Unidos em valor de mercado, di-
vulgaria seus resultados após o
fechamento dos mercados.

O segundo parágrafo do co-
municado à imprensa continha
apenas a frase “Inserir declara-
ção de Larry”, sugerindo que o
espaço era reservado para um
comentário do presidente-exe-
cutivo da empresa, Larry Page.

O Google, que está tentando
reestruturar a sua controlada e de-
ficitária Motorola Mobility, apre-
sentou queda de 20% no lucro lí-
quido do terceiro trimestre, para
US$ 2,18 bilhões. Excluindo al-
guns itens, o lucro no terceiro tri-
mestre foi de US$ 9,03 por ação,
inferior à expectativa média de
analistas de ganho de US$ 10,65.

“Temos dito que este assunto
estava perto de uma reviravol-
ta. Não é que o Google não está
sendo o Google, mas ainda há
muitas questões grandes”, disse
o analista Colin Gillis, do BCG.

“Os preços dos ‘clicks’ caí-
ram pelo quarto trimestre con-
secutivo, após terem subido por
oito trimestres consecutivos an-
tes disso. Isso é negativo. Isso é
um problema da mobilidade (de
dispositivos)”, acrescentou.

“Outra coisa é que o caso da
Motorola havia sido ignorado
pelo mercado, e agora você tem
uma receita fraca da Motorola.
Quando você adquire um negó-
cio e você está perto de demitir
várias pessoas e fechar escritó-
rios, você sabe o que acontece
com funcionários? Eles param
de prestar atenção. As vendas
caíram”, disse o analista.

A receita líquida do Google
— excluindo custos de aquisi-
ção de tráfego na Web — foi de
US$ 11,3 bilhões no terceiro tri-
mestre, abaixo da estimativa
média de Wall Street de cerca
de US$ 11,9 bilhões.

O anúncio surpresa do resul-
tado, que era esperado para
após o fechamento do mercado
acionário, levou as ações do
Google a caírem mais de 9%.
No final, fechou com baixa de
7,95%, a US$ 695,42. A perda
de valor de mercado foi de US$
22,35 bilhões, ou R$ 45 bilhões,
equivalente a uma Souza Cruz.
A negociação com os papéis da
empresa chegaram a ser suspen-
sas pela bolsa Nasdaq.

Ações em avaliação
Os papéis do Google já vinham

sendo questionados pelo merca-
do, depois de uma alta em três
meses e 30%, alimentada pelo
crescente otimismo quanto à pu-
blicidade na Internet. Mesmo
antes da divulgação da piora no
desempenho, Wall Street já te-
mia que havia uma supervalori-
zação dos papéis.

As ações do Google estavam
próximas de seu recorde históri-
co de US$ 774,38 , marca registra-
da em 5 de outubro. Para atingir
um novo patamar, analistas e in-
vestidores dizem que a empresa
precisaria superar diversos riscos
que poderiam solapar sua posi-
ção como segunda mais valiosa
entre as companhias de tecnolo-
gia. As preocupações mais ime-
diatas estão centradas na concor-
rência do setor móvel, que está
se tornando o principal campo
de batalha pela supremacia tecno-
lógica, entre o Google, Amazon,
Microsoft, Apple e Facebook.

Os investidores apontam que
o Google Android — apesar de
ser o software mais usado nos
aparelhos móveis do planeta —
ainda não começou a propiciar
crescimento significativo de re-
ceita. E a empresa ainda não ar-
ticulou uma estratégia coerente
na esteira de sua aquisição da fa-
bricante de celulares Motorola
Mobility, concluída em maio
por US$ 12,5 bilhões.

No longo prazo, uma onda
crescente de pressão regulató-
ria, nos Estados Unidos e no ex-
terior, pode representar o maior

risco que o Google já enfrentou
em sua história.

As autoridades regulatórias
estão questionando possível
concorrência desleal da parte
do Google, que supostamente fa-
vorece suas subsidiárias e servi-
ços nos resultados de seu siste-
ma de buscas, o produto central
da empresa, e também o possí-
vel uso indevido de dados pes-
soais dos internautas para dire-
cionar publicidade.

Ainda assim, 36 das 45 corre-
toras de investimentos que co-
brem o Google em suas análises
recomendavam, antes da divul-
gação dos resultados, a compra
de suas ações, com um preço mé-
dio estimado em US$ 845 — o
que significaria alta de 12 % ante
a marca do início da semana.

As mais otimistas entre as cor-
retoras projetam valor de US$ 910
para as ações. E entre os adminis-
tradores de carteiras de investi-
mento, pelo menos um tem proje-
ção de US$ 1,3 mil para as ações
do Google, se computadas as cres-
centes reservas de caixa e os in-
vestimentos da empresa.

“O modelo de negócios deles
bastaria para torná-los alvo fá-
cil de problemas judiciais”, dis-
se Kim Forrest, analista e admi-
nistrador de carteira de investi-
mento do Fort Pitt Capital
Group. “Até o momento, eles
administraram bem esse risco”,
disse Forrest, em referência às
interações entre o Google e as
autoridades regulatórias. ■
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AMD vai cortar quadro de pessoal em 15%

Plano é operar os voos regulares
com a frota padronizada de
Boeing 737 Next Generation
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Empresa acaba
de lançar sistema
semelhante ao da
Tam que permite
troca de milhas por
produtos de parceiros

Perda de valor de mercado, equivalente a uma
Souza Cruz, ocorreu com a queda de 7,95%
das ações da empresa negociadas na Nasdaq
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A fabricante de chips para computadores AMD reduzirá seu quadro
de funcionários em 15% numa tentativa de cortar suas despesas
operacionais, na segunda onda de demissões em menos de um ano.
A empresa enfrenta dificuldades com uma fraca economia
mundial e um deslocamento de consumidores para tablets.
A AMD registrou prejuízo líquido de US$ 0,21 por ação no terceiro
trimestre e receita líquida de US$ 1,269 bilhão. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 17.




