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● A suspensão das atividades da
agência Tia Augusta afetará cer-
ca de 500 clientes. Eles compra-
ram pacotes com viagens progra-
madas até o carnaval do ano que
vem, que serão canceladas. A
empresa disse que acomodará
os consumidores em viagens ope-

radas por outras empresas.
O Procon-SP notificou ontem a

agência para saber como ela pre-
tende atender esses clientes. “A
empresa tem de cumprir os con-
tratos, mesmo em recuperação
judicial”, disse Selma do Amaral,
diretora de atendimento ao con-
sumidor do Procon-SP. “É dife-
rente da falência. São clientes,
não são credores”, reforçou. Os
consumidores que se sentirem
prejudicados podem buscar seus
direitos na Justiça ou no Procon.

Negócios

DUBAI

A União Internacional de Teleco-
municações (UIT) afirmou on-
tem que seu objetivo é preservar
a liberdade na internet e, ao mes-
mo tempo, proteger a privacida-
de de seus usuários e impedir a
disseminação da pirataria.

Durante a Conferência Mun-
dial de Telecomunicações Inter-
nacionais, realizada em Dubai, o
secretário-geral da UIT, Hama-
doun Touré, disse que o evento
não tem a intenção de “emitir re-
soluções que restrinjam a liber-
dade na internet”.

“Nós temos interesse em pre-

servar a liberdade de expressão e
de oferecer segurança aos usuá-
rios. Nosso objetivo é organizar
a internet, proteger as informa-
ções e a privacidade dos usuá-
rios e impedir a pirataria”, desta-
cou o responsável pela UIT.

No segundo dia de conferên-
cia em Dubai, Touré assinalou
que, nesta ocasião. o debate se
concentrar em conhecer “os me-
lhores meios para garantir que
todos os habitantes do mundo
se beneficiem das telecomunica-
ções e da internet a preços razoá-
veis e aceitáveis”.

O dirigente da UIT revelou
que a conferência tem interesse
em elaborar padrões regulató-
rios para as companhias de tele-
comunicações para aumentar o
nível de qualidade, transparên-
cia e equanimidade dos serviços
oferecidos.

Por sua vez, o secretário-geral
da Organização das Nações Uni-

das (ONU), Ban ki-Moon, solici-
tou, em um discurso por video-
conferência, que se crie acesso à
internet para “todos os habitan-
tes do mundo, especialmente os
que ainda não têm acesso a essa
tecnologia”. “Peço que se emita
uma solução consensual que ga-
ranta a chegada da internet a pre-
ços aceitáveis”, disse Ban.

Segundo ele, a importância da
internet ficou transparente re-
centemente no mundo árabe.
“Na Primavera Árabe, ficou clara
a força e a capacidade das teleco-
municações e da informática de
ajudar as pessoas a expressar
suas legítimas demandas e direi-
tos”, disse.

Banda larga. A conferência,
que vai até o dia 14 e concentra
1.950 delegados de 160 países,
pretende definir um novo trata-
do mundial que definirá as bases
para o auge do acesso à internet

banda larga.
O objetivo é renegociar o Regu-

lamento das Telecomunicações
Internacionais (RTI), um trata-
do mundial que facilita a interco-
nexão e a comunicação dos servi-
ços de informação e comunica-

ção em todo o mundo. O tratado
estabelece princípios gerais que
garantem a livre circulação de in-
formação em todo o mundo e
promovem um acesso equitati-
vo à telecomunicação.

Durante os próximos dias, os

delegados vão debater a revisão
do tratado atual para adaptá-lo
melhor às necessidades das re-
des e dos serviços do futuro,
acompanhando também as mu-
danças nas demandas dos usuá-
rios da web. / EFE

Para UIT, privacidade na
internet tem de ser preservada

Energia. GE fecha contrato de
R$ 820 milhões com a Renova

Carlos Eduardo Entini

Foi da viagem de lua de mel de
Augusta e Fortunato à Disney-
lândia, em 1965, que surgiu a
ideia de levar grupos para o par-
que americano em Orlando. No
começo foi só pelo desejo de
custear outras viagens. Durante
quase dez anos o casal montou
grupos, e em troca recebia ou-
tra viagem das agências.

Em 1973, Augusta e Fortuna-
to sentiram a necessidade de
profissionalizar a atividade e
abriram uma empresa. A partir

de então, os grupos eram acom-
panhados por médicos, guias e
tesoureiros.

Em 1984, Tia Augusta foi con-
tratada pela agência de turismo
da Vovó Stella Barros, a primeira
a criar pacotes para crianças de-
sacompanhadas para a Disney,
em 1957. O casal foi especialmen-
te contratado para cuidar dos ro-
teiros e pacotes para o parque.
Na nova situação, puderam pa-
dronizar o atendimento. Cria-
ram cursos de aprimoramento e
treinamento de guias, que deve-
riam seguir um manual.

Em 1992, Tia Augusta e Tio
Fortunato saíram da Stella Bar-
ros e se ligaram à operadora de
turismo Turávia, de onde sur-
giu a Tia Augusta Turismo. A
nova agência ampliou os paco-
tes, além de viagens à Disney.

Stella Barros, Augusta e For-
tunato faziam a ponte entre o
exterior desconhecido dos bra-
sileiros e a fascinação de conhe-
cer o maravilhoso mundo de

Walt Disney. Não é à toa que
usaram os epítetos, vovô, tia e
tio. Stella Barros morreu em
2004, um ano depois da falên-
cia de sua empresa.
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Empresa cancelará
viagem de 500
consumidores

Inspiração veio
de viagem de
lua de mel

Com vendas de pacotes pela metade,
agência Tia Augusta para de operar

Acesso universal. Touré (D), da UIT: preocupação com democratização do acesso à internet

Turismo. Valorização do dólar prejudicou empresa, que está em recuperação judicial e concentra 90% dos seus negócios em pacotes
para a Disney; mercado de agências de viagens deve crescer cerca de 7% este ano, abaixo dos 15% inicialmente esperados pelo setor

Orçamento maior. Valorização do dólar tornou o sonho de viajar para o exterior mais caro para os brasileiros neste ano

● Anúncio
Propaganda
da agência Tia
Augusta, publi-
cada nas pági-
nas do ‘Esta-
dão’ em 1994,
dois anos após
Augusta e For-
tunato se sepa-
rarem da Stel-
la Barros e se
unirem à opera-
dora de turis-
mo Turávia.

Em conferência sobre os
rumos da internet em
Dubai, órgão da ONU diz
que é preciso combater
a pirataria na web

estadão.com.br

Marina Gazzoni

A agência de viagens Tia Au-
gusta, focada na venda de pa-
cotes para a Disney, suspen-
deu ontem suas atividades. A
empresa enfrenta problemas
financeiros desde 2008, que se
agravaram neste ano com a al-
ta do dólar. As vendas da agên-
cia caíram 50% em 2012 e leva-
ram a empresa a entrar em re-
cuperação judicial no fim de
outubro.

A Tia Augusta diz que a suspen-
são é temporária, mas não infor-
mou quando pretende retomar
suas atividades. “A operadora
buscou todas as alternativas pa-
ra solucionar os problemas exis-
tentes, que iam de escassez de
linhas de créditos, elevação dos
custos financeiros até um cres-
cente endividamento bancário”,
disse a Tia Augusta, em nota.

Criada em 1973, a companhia
mantinha uma dependência to-
tal do segmento de viagens inter-
nacionais: todas suas vendas
eram de pacotes para o exterior e
90% deles para Orlando, nos Es-
tados Unidos.

A mudança cambial provocou
uma retração neste ano no mer-
cado de viagens internacionais.
As vendas no segmento em 2012
estão 20% abaixo do registrado
no ano passado, segundo estima-
tivas da Associação Brasileira de
Agências de Viagens (Abav).

“É inegável que, quando há
uma valorização do dólar, o mer-
cado de viagens internacionais
se retrai. Viajar para o exterior
não cabe mais no bolso de vários
brasileiros com o dólar acima de
R$ 2”, disse o presidente da Abav
São Paulo, William Périco.

A variação cambial mais brus-
ca foi justamente no período que
concentra 70% das vendas dos
pacotes internacionais – entre
março e junho. Neste período, o

dólar saltou de faixa de R$ 1,70
para acima de R$ 2. “Quando a
moeda sobe bruscamente, o mer-
cado trava. Depois o cliente acos-
tuma com o câmbio, refaz o orça-
mento e volta a comprar”, expli-
cou Périco. “O problema é que o
verão no hemisfério Norte não
volta mais neste ano e muitos
destinos são menos atraentes no
inverno. Não tem como recupe-
rar”, disse o presidente da Abav
São Paulo.

A alta da moeda americana e a
consequente redução do apetite
de brasileiros por viagens inter-
nacionais fará as agências de via-
gens crescerem menos do que es-
peravam. A estimativa da asso-
ciação é de que o crescimento fi-
que entre 7% e 8% em 2012, abai-
xo dos 15% projetados.

“Mas não veremos uma que-
bradeira das agências. O caso da
Tia Augusta é pontual”, disse Pé-
rico. A maioria das agências de
viagens está tentando compen-
sar a perda de clientes para seus
pacotes de viagens internacio-
nais com aumento das ofertas na-
cionais.

Fontes do mercado de turis-
mo dizem que a Tia Augusta teve
sua crise agravada após a morte
da adolescente Jacqueline Ruas,
de 15 anos, em 2009, durante
uma viagem organizada pela
companhia. A empresa teria per-
dido clientes após o incidente.

Aviação. Além das agências de
viagens, as companhias aéreas
brasileiras também sentem uma
queda no mercado de viagens in-
ternacionais.

Em outubro, a demanda por
voos para o exterior caiu 3,48%
em relação ao mesmo mês do
ano passado, segundo dados da
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac). No mesmo período, a
demanda para voos domésticos
subiu 6,69%.
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