
Pesquisa de satisfação 
 
A Air France registrou lucros líquido e operacional modestos em seu terceiro trimestre fiscal, 
revertendo prejuízo no mesmo período do ano anterior. A companhia afirmou que seus lucros 
líquido e operacional - o segundo exclui vendas de aviões - totalizaram 2 milhões de euros nos 
três meses até dezembro. As vendas subiram 7,9%, para 3,14 bilhões de euros. No terceiro 
trimestre fiscal de 2002, a companhia teve prejuízo de 131 milhões de euros ainda sofrendo o 
impacto do 11 de setembro. 
 
A Electrolux viu suas vendas líquidas declinaram para 133,150 bilhões de coroas suecas (US$ 
15,6 bilhões) em 2002 em relação aos 135,803 bilhões de coroas suecas do exercício anterior. O 
lucro líquido, entretanto, subiu 32%, para 5,095 bilhões de coroas suecas (US$ 587,2 milhões). A 
empresa registrou ganho operacional 23% maior no intervalo, para 7,731 bilhões de coroas 
suecas, o que corresponde a 5,8% das vendas líquidas. Depois de itens financeiros, o ganho 
cresceu em 45%. 
 
A empresa brasileira Módulo Security Solutions, que presta serviços para segurança de dados 
empresariais, alcançou uma receita bruta de R$ 28,5 milhões em 2002, volume 33% maior que a 
obtida no ano anterior. Na avaliação da companhia, seus contínuos crescimentos refletem o 
aumento da preocupação das empresas em proteger seus dados. A pesquisa anual sobre 
segurança da informação feita pela companhia mostrou que 77% das empresas ouvidas 
pretendem aumentar seus investimentos em segurança em 2003. 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou ontem que, no geral, 72,1% dos 
usuários estão satisfeitos com os serviços de telefonia fixa residencial. No caso da telefonia móvel, 
71,4% aprovam os celulares pós-pagos e 77,5%, os pré-pagos. O índice cai para 69,7% nos 
casos de telefones comerciais e 61,2% para os orelhões. O conselheiro da Anatel, José Pereira 
Leite, disse que especialistas no setor defendem que o índice de 85% seja referência para um 
bom resultado. É a primeira vez que a Anatel fez uma pesquisa com os usuários de telefonia 
brasileiros e o levantamento deve se repetir anualmente. 
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