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Novos modelos
vão substituir
a Kombi

é o valor que o cliente do serviço Meu Dinheiro Claro, uma parceria
com o Bradesco, vai desembolsar para pagar uma conta pelo celular

Circe Bonatelli

A Gol Linhas Aéreas vai manter
sua estratégia de corte na oferta
de assentos com o objetivo de
recuperar a rentabilidade. “Não
faz parte do nosso plano nenhu-
ma mudança dramática na es-
tratégia que temos seguido”,
afirmou o vice-presidente finan-
ceiro e de relações com investi-
dores da empresa, Edmar Lo-
pes, em conversa com investido-
res ontem.

A Gol reduziu sua oferta total
de assentos em 5,6% em setem-
bro em relação ao mesmo mês
do ano passado. O corte foi pu-

xado pelos voos domésticos,
nos quais a baixa foi de 8,5%. A
companhia reiterou o planeja-
mento de encerrar 2013 com re-
dução de aproximadamente 9%
na oferta para o mercado inter-
no. Já entre os voos internacio-
nais, a oferta de assentos au-
mentou 28,6%.

O total de passageiros trans-

portados caiu 7,5% em setem-
bro. O mercado doméstico foi
responsável por uma baixa de
9,6%, enquanto o mercado in-
ternacional cresceu 19%. A taxa
de ocupação dos voos foi de
71,6% no mês, menor que os
73,1% obtidos há um ano.

Apesar da retração no total
das operações, a Gol conseguiu

ampliar em 23% sua receita
com a oferta de assentos em
setembro, compensando em
parte a taxa de ocupação
mais baixa. “Esse é o 18º au-
mento consecutivo da recei-
ta operacional, e demonstra
a estratégia da companhia
em aprimorar cada vez mais
seus produtos”, diz relatório
de administração da Gol.

A informação agradou in-
vestidores e impulsionou as
ações preferenciais da em-
presa, que fecharam o dia em
alta de 6,50%, uma das maio-
res elevações na bolsa.

Além do ajuste na oferta
de assentos, a Gol vê espaço
para elevar os preços das pas-
sagens, embora não tenha
confirmado adotará essa me-
dida. “Há possibilidade de au-
mento de preço, pois é alta
temporada”, admitiu o vice-
presidente financeiro. “Mas
vamos preservar o modelo
de oferecer passagens para
todos os públicos. Quem en-
trar em nosso website vai en-
contrar passagens baratas, e
aí vai depender das variáveis
que afetam o preço.”

Marina Gazzoni

A General Eletric (GE) conse-
guiu reverter ontem no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
uma condenação do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJ-SP)
para pagar uma multa de R$
400 milhões à companhia área
Transbrasil, que faliu em 2002.
A Transbrasil acusava a GE de
ter provocado a falência da em-
presa ao executar uma nota pro-

missória – que, a seu ver, era in-
devida – e cobrava indenização
pela quebra da empresa.

O caso se arrasta na Justiça
desde 2001 e deu origem a diver-
sos processos. A principal dis-
cussão era em torno da execu-
ção de uma nota promissória da
Transbrasil de US$ 2,7 milhões,
dada como garantia a uma dívi-
da de US$ 22 milhões.

A GE diz que executou a nota
por não ter recebido o valor de-
vido pela empresa. Já a Trans-
brasil afirma que pagou o débi-
to e apresentou à Justiça um pa-
recer baseado em depósitos em
contas da GE no exterior como
prova de pagamento. A GE pe-
diu a falência da Transbrasil pe-
lo não pagamento da nota pro-

missória.
Após a falência da Transbra-

sil, decretada em 2002, a em-
presa aérea vem tentando uma
indenização da GE. Em deci-
sões de primeira e segunda ins-
tância, a Justiça entendeu que
a execução da nota promissó-
ria foi indevida e que cabia uma
indenização à Transbrasil. O
TJ-SP estabeleceu que a empre-
sa deveria pagar o dobro do va-
lor da dívida que cobrou da GE
(de US$ 22 milhões, na época)
por entender que ela já estava
paga e a empresa teria agido de
má-fé.

Esse montante, segundo as
contas da Transbrasil, seria da
ordem de R$ 400 milhões, em
valores corrigidos. A empresa

também deveria à Transbrasil,
na interpretação do TJ-SP, ou-
tra indenização a ser calculada
pela falência da empresa.

O STJ, no entanto, entendeu
diferente. Em um voto de 26 pá-
ginas, os quatro ministros que
julgaram o processo decidiram
que a GE não é responsável pela
falência da empresa, excluíram
a condenação por “má-fé” e a

multa de R$ 400 milhões.
No entanto, o STJ concluiu

que a cobrança da nota promis-
sória foi irregular e que a Trans-
brasil tem direito à indenização
“do prejuízo no ato que efetiva-
mente resultou no protesto das
notas”, mas que o valor “não de-
ve levar em consideração o pre-
juízo da falência”. O valor da in-
denização não foi definido.

O diretor de assuntos institu-
cionais da GE para América Lati-
na, Alexandre Alfredo, disse
que a empresa está satisfeita
com a decisão do STJ e que as
desavenças com a Transbrasil
“são águas passadas”. “A GE
sempre refutou a acusação de
que agiu de má-fé e que causou
a falência da Transbrasil. A Jus-

tiça entendeu isso”, disse.
Para o advogado da Transbra-

sil, Cristiano Martins, a decisão
do STJ “confirma o que a GE
negou por 12 anos: a Transbrasil
pagou sua dívida e o pedido de
falência foi indevido”. Segundo
ele, a empresa vai aguardar a pu-
blicação da decisão do STJ para
avaliar recursos. “Vamos conti-
nuar a perseguir a indenização
da empresa”, disse Martins.

Segunda ação. Além do pro-
cesso que foi julgado ontem pe-
lo STJ, a Transbrasil possui ou-
tra ação contra a GE, pedindo
especificamente uma indeniza-
ção pela falência da empresa.
No processo julgado ontem, a
questão central era se a execu-
ção da nota promissória que ori-
ginou a falência da companhia
se referia a uma dívida que foi
paga ou não pela empresa.

Gol diminui oferta de assentos
para recuperar rentabilidade

STJ isenta GE de pagar R$ 400 milhões à Transbrasil

O próximo leilão de telefonia de
quarta geração (4G), com fre-
quências na faixa de 700 me-
gahertz (MHz), deverá ocorrer no
fim do primeiro trimestre de
2014, em maio ou junho, infor-
mou ontem a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). O
interesse das operadoras de tele-
fonia em novo leilão, porém, de-
penderá das condições, afirma-
ram executivos de empresas du-
rante o Futurecom, evento de te-
lecomunicações que está sendo

realizado no Rio.
No Brasil, a televisão aberta

também usa a faixa de 700 MHz.
Por isso, há uma disputa entre
operadoras e empresas de radio-
difusão. O secretário executivo
do Ministério das Comunicações,
Genildo Lins, lembrou que a TV
aberta só usa a faixa de 700 MHz
em cerca de 700 municípios. “O
4G e a TV têm de conviver. Va-
mos garantir que não haverá in-
terferência ou pelo menos que
ela seja minimizada”, disse.

Segundo o presidente da Ana-
tel, João Rezende, o leilão da fai-
xa de 700 MHz poderá ser com-
plementar à licitação de 2,5 gi-
gahertz (GHz), realizado em
2012. A ideia do regulador é per-

mitir que as empresas vencedo-
ras do leilão da faixa de 2,5 GHz
usem as novas frequências na
faixa de 700 MHz.

Segundo o presidente da Cla-
ro, Carlos Zenteno, o interesse
no próximo leilão depende da
complementaridade. “Entende-
mos que esse leilão tem de ser
um complemento do que aconte-
ceu”, disse. “A frequência de 700
MHz é, sem dúvida, melhor para
atingir as metas.”

O espectro de 700 MHz é mais
adequado a garantir cobertura
da internet móvel em ampla
abrangência geográfica, enquan-
to a faixa de 2,5 GHz proporciona
melhor cobertura em áreas den-
samente povoadas. / M.C. e V.N.

Cerca de 55 milhões de brasilei-
ros não têm conta em banco. De
olho nesse público, que movimen-
ta R$ 665 bilhões por ano, as ope-
radoras estão desenvolvendo
serviços que permitem fazer tran-
sações bancárias pelo celular:

Claro
O ‘Meu Dinheiro Claro’ é adminis-
trado pela MPO, joint venture en-
tre Claro e Bradesco

Vivo
A operadora líder do mercado
brasileiro lançou em maio o
Zuum, em parceria com a
Mastercard

Oi
A tele lançou neste ano,
com o Banco do Brasil, o
projeto Oi Carteira

R$ 1,50

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

ANTONIO LACERDA/EFE

Gustavo Porto

O presidente da Volkswagen no
Brasil, Thomas Schmall, sinali-
zou ontem que mais de um mo-
delo poderá substituir a Kombi,
veículo que é produzido há 56
anos no Brasil e deixará de ser
fabricado na linha de produção
da empresa em São Bernardo
do Campo (SP). “A fábrica tem
um custo e precisa ser ocupada,
o que será feito por novos mode-
los”, disse.

Para Schmall, os novos mode-
los podem ser utilitários que já
são produzidos em outros paí-
ses e ainda outros desenvolvi-
dos para o País.

Ele avaliou ainda, sem citar o
nome do veículo, que o Volks-
wagen Up!, subcompacto da
montadora alemã previsto para
ser lançado no País até o início
de 2014, será a aposta da compa-
nhia para o crescimento do mer-

cado dos “modelos de entrada”,
cuja fatia sobre as vendas totais,
hoje entre 11% e 12%, atingirá
20% no período de 2016 a 2018.
Esse mercado é liderado pelo
Mille, da Fiat, e o GM Celta, que
devem sair de linha em breve.

O executivo deu sinais tam-
bém que o Up! deve gerar uma
família de veículos pequenos,
“porque uma plataforma gera
derivados” e ainda que o dese-
nho do veículo pode ser diferen-
te do já lançado no exterior. “O
novo veículo vai ser cheio de
surpresa e não vai ser tão igual
ao que vocês pensam.”

Como o mercado brasileiro
de veículos deve crescer apenas
entre 1% e 2% em 2014, em linha
com o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB), Schmall
avalia que a estratégia da Volks
no próximo ano será o investi-
mento em produtos, e não na
ampliação da produção física
de veículos.

Schmall espera que o merca-
do brasileiro possa surpreen-
der este ano, com antecipação
das vendas nos últimos meses,
o que pode trazer os 2% de cres-
cimento em relação a 2012.

No Natal,
operadoras
miram
classes C e D
Vivo aposta em aparelho barato com sistema
Mozilla e Claro lança ‘banco’ pelo celular

Evento. Antonio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo, na 15ª edição do Futurecom

Economia. Objetivo da Gol é reduzir oferta em 9% este ano

Novo leilão para
internet 4G fica
para maio ou junho

Empresa avalia que há
espaço para elevar o
preço das passagens,
embora ainda não tenha
confirmado a decisão

● Sucata
Três aeronaves Boeing 767-200
da Transbrasil foram leiloadas
ontem por valores entre R$ 95
mil e R$ 140 mil. Os aviões esta-
vam parados no aeroporto de
Brasília desde o fim de 2001.

Decisão de ontem é novo
capítulo da batalha
judicial que se arrasta
desde 2001, quando GE
pediu falência da aérea

Mônica Ciarelli
Vinicius Neder / RIO

As ofertas das empresas de te-
lefonia para o Natal estão con-
centradas no atendimento às
necessidades das classes C e
D. A Vivo anunciou ontem o
início das vendas de dois
smartphones “populares”
usando um novo sistema ope-
racional da Mozilla. Já a Cla-
ro iniciou um piloto, em qua-
tro cidades, do sistema de pa-
gamentos bancários por celu-
lar Meu Dinheiro Claro, em
parceria com o Bradesco.

No caso da Vivo, o lançamen-
to marca a chegada ao Brasil do
sistema operacional para celula-
res Firefox OS, da Mozilla. O
software móvel foi desenvolvi-
do há dois anos pela Telefônica
Digital e pela Mozilla, na Espa-
nha. Além de já estar disponível
no mercado espanhol, o produ-
to foi lançado na Colômbia e na
Venezuela e chegará ao Peru, ao
Uruguai e ao México nas próxi-
mas semanas.

Portrásdainovaçãotecnológi-
ca está a possibilidade de ofere-
cer smartphones com acesso à

bandalarga apreçosmais baixos.
Segundo executivos da Vivo e

da Mozilla, o novo sistema ope-
racional é “extremamente le-
ve” e, por isso, requer hardware
(ou seja, o aparelho) menos po-
tente e, portanto, mais barato.

O Alcatel OT Fire, por exem-
plo, custa nas lojas R$ 199 nos
planos pré-pagos. Já o LG Fire-
web sai por R$ 449, no mesmo
plano. Ambos os celulares fo-
ram desenvolvidos especial-
mente para o Firefox OS. Além
da Alcatel – marca usada por
uma fabricante chinesa – e da
coreana LG, a norte-americana
Qualcomm participou do de-
senvolvimento de chips.

O projeto multinacional pre-
tende oferecer também oportu-
nidades para programadores.
Com sistema aberto, o Firefox
OS – que chega para concorrer
com o Android, do Google, e
com o iOS, da Apple – seria um
convite para o desenvolvimen-
to de aplicativos.

Serviço bancário. Já a Claro
aposta nas classes C e D por ou-
tras vias: com o Meu Dinheiro
Claro, serviço de transações

bancárias por celular, a opera-
dora quer chegar aos brasileiros
que não possuem conta em ban-
co. Muitas vezes, essa popula-
ção está no setor informal da
economia e não pode compro-

var renda. Isso impede que ela
tenha conta em banco, mas não
celular pré-pago.

O Meu Dinheiro Claro é admi-
nistrado pela MPO, joint- ventu-
re entre Claro e Bradesco, com

participação de 50% para cada
empresa. O novo serviço chega
para concorrer com a própria Vi-
vo, que lançou em maio seu ser-
viço piloto Zuum – parceria en-
tre Telefônica e MasterCard. A

Oi possui um serviço semelhan-
te, o Oi Carteira, com o BB.

O lançamento da Claro e do
Bradesco, em formato piloto,
chegou por enquanto a Belford
Roxo,SãoJoão deMeriti eDuque
de Caxias, no Rio, e em Goiânia.

Segundo Alexandre Olivari,
diretor da Claro, as cidades fo-
ram escolhidas porque a opera-
dora controlada pela mexicana
América Móvil possui grande
participação nesses mercados.
Ao mesmo tempo, o porcentual
de pessoas sem conta no banco
é maior que a média nacional.

O sistema funciona como
uma conta pré-paga, que preci-
sa ser aberta numa loja da Cla-
ro, mediante apresentação de
CPF, RG e comprovante de resi-
dência. Em seguida o usuário re-
cebe uma mensagem para finali-
zar a adesão – o sistema funcio-
na em qualquer celular. Com o
aparelho, pode fazer compras
em estabelecimentos da rede
da Cielo, pagar contas (R$ 1,50
por operação) e fazer saques
em caixas do Bradesco (a R$ 5).
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




