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Liminar favorece
Nestlé no caso Garoto

Micros faturam com
espaços múltiplos

Assolan faz aquisição e entra
na disputa do sabão em pó
Empresa comprou a Quimivale, do Vale do Itajaí, para
ampliar linha de produtos da marca, incluindo os saponáceos

http://link.estadao.com.br

Misturador de vozes garante
privacidade no escritório
Novo produto, chamado ‘babble’, torna ininteligível
a conversa, mesmo para quem está bem próximo

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

O empresário Wagner Canhedo,
dono da Vasp, terá de apresentar
até as 13 horas de hoje uma carta
de fiança do Banco do Brasil, no
valor correspondente a R$ 40 mi-
lhões. Esta é a primeira garantia
prevista noacordo firmadona sex-
ta-feira na 14.ª Vara da Justiça do
Trabalho entre o empresário e tra-
balhadores da empresa aérea, que
parou de voar em janeiro.

A formalização da caução sus-
pende a intervenção judicial, que
teve início em março, devolven-
do a gestão da empresa ao empre-
sário.Noentanto, a não apresenta-
ção da garantia irá caracterizar
descumprimento do acordo. Nes-
te caso, os bens da Vasp e de seus
controladores, que permanecem
indisponíveis, poderão ser apreen-
didos pela Justiça.

Além desta garantia, a Vasp
tem até a sexta-feira para quitar a
folha de pagamentos em atraso.

Já as rescisões trabalhistas dos
quase2mil funcionáriosdispensa-
dos em outubro passado, quando
a empresa reduziu drasticamente
sua malha, terão de ser quitadas
até 17 de junho. Tudo isso repre-
senta mais de R$ 40 milhões. Pe-
los cálculos da comissão de inter-
venção, porém, a dívida total da
empresa com os trabalhadores po-
de passar de R$ 400 milhões.

Nos sindicatos do setor aéreo é
grande a expectativa em relação
ao cumprimento do acordo. “A
ansiedade dos trabalhadores é
muito grande e esperamos que a
questão se encaminhe de forma
positiva”, afirma a presidente do
Sindicato Nacional dos Aeronau-
tas, Graziella Baggio. “Só vamos
comemorar quando o trabalhador
receber os atrasados”, completa o
presidentedo Sindicato dosAero-
viários do Estado de São Paulo,
Uébio José da Silva.

Para o Ministério Público do
Trabalho, que há cinco anos mo-
ve ações contra os controladores
da Vasp, a assinatura do acordo é

uma grande vitória para o tra-
balhador. “O acordo prevê
uma série de garantias”, afir-
ma a procuradora Viviann Ro-
driguez Mattos.

Segundo um interlocutor
da Vasp, o acordo trabalhis-
ta é parte das negociações pa-
ra a venda do controle acio-
nário da aérea para uma em-
presa do Rio chamada GBDS.
O valor do depósito caução
e dos demais pagamentos se-
rá considerado como parte
do pagamento. Segundo regis-
tros oficiais, a GBDS atua nos
ramos de administração, de-
senvolvimento e informáti-
ca, soluções tecnológicas e
assessoria de pesquisa de no-
vos produtos.

Uma eventual venda da
Vasp para a GBDS é vista com
desconfiança por analistas. A
empresanão tem nenhumgran-
de ativo, tem uma frota ultra-
passada e uma dívida de R$ 2
bilhões com o governo. “Co-
mo alguém sério vai investir
em um negócio que parte de
um negativo de R$ 2 bi-
lhões?”, pergunta um analista
que não quis se identificar.

Aavaliaçãoque se faz no se-
tor é de que o acordo trabalhis-
ta seria uma manobra de Ca-
nhedo para conseguir renovar
a concessão da Vasp, que ven-
ce no dia 10 de junho. A venda
do controle acionário, por sua
vez, permitiria ao empresário
sair do negócio de aviação
com seus bens desbloqueados.

Ontem, a reportagem foi
até a sede oficial da GBDS,
na Rua Voluntários da Pá-
tria, 113, bairro de Botafo-
go, zona sul do Rio de Janei-
ro. No local, no entanto, está
o recém-construído prédio
comercial Botafogo Trade
Center, ainda desocupado.
A central de vendas da Nigri
Engenharia, dona do em-
preendimento, informou que
não conhecia a GBDS e que
ela, assim como a Vasp, não
mostrou interesse em alugar
ou comprar qualquer andar
ou sala. A reportagem tam-
bém deixou recados no escri-
tório do advogado da GB-
DS, Carlos Eduardo Rédua
Gonçalves, mas não obteve
retorno. ● Colaboraram: Re-
nata Veríssimo e Alberto Ko-
matsu
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AAssolan Industrial anunciouon-
tem a aquisição da Quimivale, fa-
bricante catarinense de detergente
em pó, após negociações que co-
meçaram no início do ano e foram
concluídas na última quarta-feira.
“Tratava-se de empresa familiar
com a qual entramos em contato
para produzir saponáceos. Só que
as negociações avançaram e a fa-
mília decidiu vender a empresa,
que fortalecerá nossa linhade pro-
dutos”, revelouodiretor-presiden-
te da Assolan, Nelson Mello.

Controlada pelo grupo Monte
Cristalina, dos antigos donos da
Arisco, aAssolan hoje tempor es-
tratégia fazer aquisições como es-
ta para sustentar, sem pressa, o
fortalecimento da marca, disse
Mello, que hoje descarta aquisi-
ções de concorrentes de grande
porte como a Bombril.

A expectativa de Mello é a de
que a Assolan encerre o ano com
faturamento de R$ 200 milhões
frente aos R$ 180 milhões. Nessa
estimativa não está incluído o lan-
çamento, este ano, de uma marca
de detergente em pó. Para dar fô-

lego à aquisição, Mello revelou
que a Monte Cristalina fez um no-
vo aporte de R$ 25 milhões, que
também vai sustentar as pesqui-
sas de mercado para o lançamen-
to de produtos na área de sabão
em pó, dos quais R$ 2 milhões in-
vestidos imediatamente. Hoje, a
Quimivale tem quatro marcas no
portfólio – Essence, Than, Maj e
Perfil – , mas a Assolan pretende,
em 60 dias, concluir pesquisa so-

bre o potencial desse mercado.
A capacidade da Quimivale é

de produzir 3 mil toneladas men-
sais, mas hoje só produz 1 mil e
emprega 200 pessoas. Mello con-
sidera a aquisição uma volta aos
velhos tempos, quando a Arisco
comprou, em 1993, a Rabechi,
em Itatiba (SP) e lançou o Biju,
que chegou a ter 5% de mercado.
Hoje, este produto está em poder
da Unilever.●

Estados Unidos vão à OMC contra
subsídios da União Européia à Airbus

Entre os trabalhadores
do setor há grande
expectativa quanto ao
cumprimentodo acordo

DESENCONTRO - No endereço fornecido pela GBDS como sendo sua sede funciona o recém-construído Botafogo Trade Center, no Rio

Vasp corre hoje contra o relógio
Para suspender a intervenção judicial, companhia tem que apresentar até às 13 horas carta de fiança no valor de R$ 40 milhões

TECNOLOGIA

John Markoff
The New York Times
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Finalmente, o “cone do silêncio”
éuma realidade. A conversa parti-
cular de duas pessoas não podia
ser ouvida por uma pessoaque es-
tava próxima. A conversa soava
comouma avalanche de vozes, in-
compreensível.

O cone do silêncio, denomina-
do “babble” (balbucio, ou linha
cruzada), é um dispositivo com-
posto de um processador de som
evários alto-falantes que multipli-
came misturam as vozes que che-
gam ao seu alcance. Do tamanho
de um rádio-relógio, o primeiro
modelo destina-se a ser usado por
alguém que esteja ao telefone,
mas outros modelos funcionarão
no espaço aberto do escritório.

A tecnologia de mistura de vo-
zes usada no “babble” foi desen-
volvida pela Applied Minds, uma
firma de consultoria e pesquisa
fundada por Danny Hillis, um fa-
moso arquiteto de computação, e
Bran Ferren, um projetista indus-
trial e mago de Hollywood em
efeitos especiais.

O “babble”, que pretende fun-
cionar como substituto de pare-
des e chão com revestimento
acústico, é o exemplo de uma
nova categoria de produtos que
usam a tecnologia da computa-
ção para moldar o som. Já há no
mercado fones de ouvido que
podem eliminar ruídos estra-
nhos e sistemas estéreo capazes
de direcionar o som para um de-
terminado ponto.

O sistema será lançado em ju-
nho pela Sonare Technologies,
uma nova subsidiária da Herman
Miller, a fabricante da cadeira er-
gométrica Aeron, como parte do
esforço para ir além dos móveis
de escritório. A empresa planeja
vender o equipamento por menos
de US$ 400.

Inicialmente, a Herman Miller
procurou a Applied Mind sem ter
em mente um produto específico,
esperando que a firma a ajudasse
a criar novos conceitos. “A gente
se complementa muito bem por-
que Danny é um verdadeiro cien-
tistaquando se trata de análisema-
temática profunda e física”, disse
Ferren, falando da sua parceria
com Hillis.

Os dois formaram a Applied
Minds depois de deixarem a Walt

Disney Imagineering, em
2000.Hillis foi pioneironopro-
jeto de computadores extrema-
mente poderosos, tendo funda-
do a Thinking Machine. Fer-
ren é um líder em efeitos espe-
ciais para o cinema, tendo tra-
balhado em filmes como a A
Pequena Loja dos Horrores e
Jornadanas Estrelas V:A Últi-
ma Fronteira e já ganhou Os-
cars por proezas técnicas.

O “babble” é o primeiro
exemplar comercial do méto-
doda Applied Minds dedesen-
volvimento de projetos de pro-
dutosdesenvolvidos emcoope-
ração. A mistura de vozes usa-
da pelo “babble” não é a pri-
meira tentativa deuso da tecno-
logia para oferecer privacida-
de no escritório. Têm sido usa-
dos materiais acústicos para
abafar o som, e geradores de
ruído de fundo estão disponí-
veis comercialmente, mas os
executivos da Herman Miller
dizem que seu novo sistema é
mais eficaz. ●

SAUDOSISMO - Mello considera operação volta aos velhos tempos
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Os Estados Unidos vão entrar
com processo na Organização
Mundial de Comércio (OMC)
para tentar resolver a questão
dos subsídios europeus à fabri-
cante de aviões Airbus. O escri-
tório de Comércio Exterior dos
Estados Unidos disse ter toma-
do a decisão em virtude do fato
de a “União Européia não estar
disposta a cessar os subsí-
dios”, e também porque os eu-
ropeus estariam preparando
um pacote de ajuda de US$ 1,7
bilhão à empresa.

O novo responsável pelo co-
mércio exterior dos EUA, Ro-
bert Portman, disse que seu país
tentou sem sucesso convencer a
UE a negociar o fim das ajudas
à produção de grandes aviões ci-

vis e que, apesar dos esforços,
os europeus propuseram apenas
reduzir os subsídios, e não eli-
miná-los totalmente.

O processo americano na
OMC vem depois que, em outu-
bro do ano passado, EUA e
União Européia iniciaram um
período de consultas. Mas essas
consultas, levadas a efeito em
novembro, não foram suficien-
tes para resolver a disputa – a
UE também acusa os america-
nos de subsidiarem a Boeing, ri-
val da Airbus.

PRESSÃO
Enquanto isso, aumenta a pres-
são para que o governo britâni-
co atenda à solicitação da Air-
bus de uma ajuda de até 400 mi-

lhões de libras esterlinas (cerca
de US$ 730 milhões) para o lan-
çamento do modelo A350. A
Airbus quer uma decisão dentro
de apenas duas semanas – a tem-
po de a companhia anunciar pla-
nos para o A350 na Feira da
Aviação de Paris.

Comenta-se que a Airbus ad-
vertiu o Departamento de Co-
mércio e Indústria britânico
que, sem a concessão do apoio
governamental, a Grã-Bretanha
poderá perder o contrato para a
fabricação das asas do novo
avião, e também pôr em risco
sua futura participação em ou-
tros projetos da companhia.

O futuro A350 deve concor-
rer com o novo Boeing 787, e a
empresa americana pressiona o

governo de seu país para que
não aceite os subsídios que vão
permitir a construção do avião.
A Boeing acusa a Airbus de
usar táticas de “extorsão” ao su-
gerir que a Grã-Bretanha pode-
rá perder o contrato para a fabri-
cação das asas se não fornecer
apoio financeiro.

As fábricas da Airbus na Grã-
Bretanha, em Broughton,
Flintshire e Filton, perto de
Bristol, produzem asas para to-
dos os atuais aviões do grupo.
Mas a participação no projeto
de US$ 5 bilhões do A350 é
considerada crucial, pois as
asas do avião provavelmente se-
rão feitas de um novo compos-
to de carbono que, ao que se
acredita, será o padrão para to-
das as novas gerações de aero-
naves. Se as fábricas britânicas
perderem o contrato do A350
para rivais na França, Espanha
ou Alemanha, poderão ficar
em desvantagem no longo pra-
zo. ● EFE e Times
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