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Varig deu passagem para juízes
Magistrados foram a Brasília discutir recuperação da empresa

Cademantém condenação
à Microsoft e à TBA

AVIAÇÃO
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Depoisdeseisanosdetramita-
ção no Congresso, a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) foi sancionada ontem
pelopresidenteLuiz InácioLu-
ladaSilva.OExecutivomante-
ve o princípio da livre concor-
rência, dando liberdade para
que as companhias aéreas fi-
xem suas próprias tarifas,
mas tirou da Anac o poder de
interferir no caso de reajustes
ou promoções considerados
prejudiciais à concorrência.
Com o veto, proposto pelo Mi-
nistériodaFazenda, caberáao
Conselho Administrativo de
Defesa da Concorrência (Ca-
de) julgar condutas anticom-
petitivas.
Vinculado ao Ministério da
Defesa, que será responsável,

junto com outros ministérios,
por formular as políticas para
o setor aéreo, a agência terá o
papel de “regular e fiscalizar
as atividades de aviação civil e
de infra-estrutura aeronáuti-
ca e aeroportuária”.
Com sede em Brasília, a
Anac substitui o Departamen-
to de Aviação Civil (DAC), su-
bordinado ao Comando daAe-
ronáutica, e prevê, entre ou-
tras coisas, a desmilitarização
gradual da aviação comercial.
OBrasiléumdosúnicospaíses
domundoemqueaaviação co-
mercial ainda é regulada e fis-
calizadapormilitares.Osmili-
tares do DAC serão transferi-
dosparaaAnac,masserãotro-
cados, em um prazo de cinco
anos, por servidores civis con-
cursados. Apesar de a Anac
ter sua sede emBrasília, como
as demais agências regulado-
ras, ela poderá ter escritórios
de representação regionais.
Mas, para virar realidade, a

Anac depende da edição, no
prazo máximo de 180 dias, de
um decreto presidencial que

irá regulamentar e discipli-
naraestruturadoórgão.De-
pois, Lula irá indicar o dire-
tor-presidente e quatro di-
retores, com mandatos de
cinco anos. Assim comonas
demais agências regulado-
ras, eles terão de ser sabati-
nados pelo Senado.
O Executivo precisa ain-

daeditarumamedidaprovi-
sóriaassegurandoosrecur-
sosparaaagência.Peloscál-
culos do governo, a agência
precisa de um orçamento
anual de R$ 230 milhões. O
dinheiro virá de taxas pa-
gas pelas companhias por
serviços prestados pela
agência. O governo vetou
um reforço dessas receitas,
que viria do repasse de me-
tade do que a Infraero arre-
cada com tarifas de embar-
que de passageiros, alegan-
do que isso descapitalizaria
a estatal que administra os
aeroportos. Como a Infrae-
ro reajustou recentemente
as tarifas em 70%, e o tráfe-
go de passageiros vem au-
mentando, o repasse ficaria
em torno de R$ 420 mi-
lhões, segundo o Sindicato
Nacional das EmpresasAé-
reas (Snea). “De fato, émui-
to emrelação ao que aAnac
precisa”, diz o advogado do
Snea, Geraldo Vieira.
O único dentre dez vetos

que desagradou as empre-
sas aéreas diz respeito à eli-
minaçãodagarantia,previs-
ta no projeto original, de
ocupação por tempo inde-
terminado dos slots (horá-
rios para pousos e decola-
gens) nos aeroportos. A ra-
zão apontada para o veto é
que issorestringiria aparti-
cipaçãodenovas empresas,
na medida em que trata os
slots como direito adquiri-
do das empresas atuais.
“Confiamosque issoseráre-
solvido com a regulamenta-
ção”, diz Vieira.
A criação da agência foi

comemorada pelo setor. “A
desmilitarizaçãoé umaver-
dadeira mudança de filoso-
fia”, diz o presidente do
Snea, George Ermakoff. “É
fundamental termos umór-
gão regulador independen-
te”, completa o presidente
da TAM,Marco Bologna. ●

Agência de Aviação Civil sai
do papel depois de seis anos
Projeto sancionado ontem pelo presidente Lula prevê, entre outras coisas, a desmilitarização
gradual da aviação comercial e a liberdade às empresas de fixarem as suas tarifas
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Em18demaiode2002, 11aviões
Tucano, produzidos pela Em-
braer e usados pela Esquadri-
lha da Fumaça, destacamento
daForçaAéreaBrasileira, voa-
ramemformação, de ponta-ca-
beça, durante 30 segundos, so-
breoaeródromoCampoFonte-
nelle, em Pirassununga, Brasil.
A façanha foi parar no livro dos
recordes, o Guinness, como a
maior esquadrilha do mundo
nesse tipo de formação e por
maior tempo. Neste livro, tam-
bém está destacada a camisa
mais valiosa do futebol mun-
dial, a de número 10 usada pelo
brasileiro Pelé na final da Copa
doMundode1970.Elafoivendi-
da na Christie's, em Londres,
em 27 de março de 2002, por
US$225.109,mais de trêsvezes
a quantia esperada.
Obrasileiroadorarecordese
a Ediouro, que edita oGuinness
no País, decidiu dobrar a tira-
gem do livro este ano: 40 mil
exemplares. “Fomos surpreen-
didos pelas vendas, pedidos de
reposiçãoeointeressedopúbli-
co”, dizHegel Braga, diretor de
Operações daEdiouro. Opreço
permanece emR$ 74,90.
Para facilitar o acesso, a
Ediouro vai lançar também 8
miniedições temáticas do livro:
Os Melhores Recordes Mundiais
doBrasil,deCelebridades,deEs-
portes Bizarros, Policiais e Para
Adultos,alémdosRecordesMun-
diais Mais Estranhos, Mais Im-
pressionantes eMais Nojentos.
As miniedições temáticas,
diz Hegel, já existem nos Esta-
dos Unidos e na Inglaterra, on-
detêmtiragensaltíssimaseaju-
dam a combater cópias piratas
do livro tradicional. O preço de
capa da publicação será R$
9,90. No formato de 10cm X
10cm, cada miniedição tem 96
páginas ilustradas. “Uma for-
ma de diferenciar os produtos
e, ao mesmo tempo, manter a
curiosidadesobreolivroprinci-
pal”, justificaHegel.
AEdiourotambémdecidiuin-
vestir numa ação diferenciada
de marketing. Em novembro,
40 surfistas vão tentar pegar a
mesma onda para conquistar
um lugar no Guinness. O Eixo
Monumental de Brasília já tem
citação garantida no livro, co-
mo a via pública mais larga do
mundo, com 250metros de lar-
gura. “O brasileiro tem curiosi-
dade por esses recordes e sem-
presonhafigurarneles”,dizHe-
gel, feliz com as vendas. ●

Dell lança computadores
para o mercado de luxo
Fabricante tenta elevar as margens de lucro usando a
mesma estratégia dos fabricantes de bolsas ou relógios
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O Conselho Administrativo de
DefesaEconômica(Cade)man-
teveontem,porunanimidade,a
condenação da Microsoft e da
TBA Informática por práticas
anticoncorrenciais no merca-
do,comoavendacasadadepro-
dutos e serviços aos órgãos do
governo federal. O plenário re-
jeitou os recursos das empre-
sas,quealegavamhavercontra-
dições na decisão do conselho,
tomada em agosto de 2004.
Com a rejeição aos recursos,
aMicrosoft terádepagarmulta
de 10% do faturamento obtido
com as vendas para o governo
federal em 1997 eaTBA, de7%.
Enquanto o julgamento não
ocorria, o prazo para o paga-
mentodasmultas ficoususpen-
so. As empresas ainda terão de
divulgar a decisão em jornal de
grande circulação nacional.
O Cade considerou prejudi-
cial a estratégia de vendas de
produtos da Microsoft para o
governo exclusivamente por

meio da TBA, que, aproveitan-
do-se dessa exclusividade, aca-
bavafechandocontratosdema-
nutenção e prestação de servi-
ços. As empresas foram puni-
das por vendas feitas até 1999.
O processo foi aberto em
1998,apedidodaIOS,empresa
que atuava nesse segmento no
DistritoFederalesesentiupre-
judicada. As empresas conde-
nadas alegaram que o Cade foi
contraditório ao registrar que
o contrato valia apenas para o
Distrito Federal, mas, ao mes-
mo tempo, ter considerado to-
do o País como omercado pre-
judicado. Com isso, amulta foi
calculada com base no fatura-
mento obtido com o licencia-
mento de serviços ao governo
federal em todo o País.
O relator do caso, Roberto
Pfeiffer, rebateu dizendo que
no processo havia provas de
queas empresasestenderama
prática casada a órgãos fede-
rais quenão estão sediados em
Brasília,comoaDataprev–em-
presa pública localizada no
Rio de Janeiro que dá suporte
tecnológico para a Previdên-
cia Social. ●

Guinness vai
ter tiragem
de 40 mil e
8 miniedições
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A Dell, que bateu a concorrên-
cia cortando a margem de lu-
crosetransformandooscompu-
tadores baratos em commodi-
ties, está agora se voltando pa-
ra os produtos sofisticados. A
empresaapresentouontemsua
nova linha de computadores de
mesa eportáteis, que chamade
modelos de luxo.
Apesar de os laptops caros
não serem novos, a novidade é
tentar vendê-los como um pro-
duto luxuoso. Segundo a Dell, a
novamarcaXPSserávendidoa
preços mais altos – e commar-
gens de lucro mais gordas – do
que os computadores pessoais
Dimension e os laptops Inspi-
ron, partindo de US$ 2,7 mil o
laptop e US$ 1,1 mil os modelos

de unidades demesa.
ADellvaivendercomputado-
res feitos sob encomenda dire-
tamente ao consumidor por te-
lefone ou internet, como faz
comas linhas jáexistentes,mas
destinouuma forçade vendas e
um serviço de atendimento ao
consumidor para cuidar dos
clientes da linha XPS. Os com-

putadores terãoamaisalta tec-
nologia, incluindo o Microsoft
WindowsXPMediaCenterEdi-
ção 2005, assinatura de 15 me-
ses para proteção contra vírus
emonitores de 17 polegadas.
Comoomercadodecomputa-

doresprevia,osfabricantespro-
curam meios de atingir os bol-
sosespeciaisdeclientesdispos-
tosapagarmais.Osfabricantes
de relógios ou bolsas se benefi-
ciam há anos da idéia de ma-
quiar produtos e a imagem das
empresas, vendendo suasmer-
cadorias como produtos de lu-
xo. A estratégia foi estendida
para produtos eletrônicos utili-
tários: o telefone celular Vertu,
por exemplo, só é vendido em
lojas próprias naEuropa.
Na pontamais sofisticada do
mercado de computadores, a
Lenovo, fabricante chinesa de
computadoresquecomprouali-
nhaThinkPad,daIBM,apresen-
touumlaptop“ediçãoespecial”,
asérieZ, comumacaixade titâ-
nioescovado.Os laptopsdaAp-
ple sempre foram premium em
comparação com os PC’s. A
Alienware e a VoodooPC estão
se voltando para os jogadores

de game dispostos a pagar
muito por um computador
queoferece jogosdePCmais
rápido do que as máquinas
dos concorrentes.
Esses computadores de
mesa e laptops não só tra-
zem os componentes mais
modernos,mas tambémtêm
embalagens com luzes bri-
lhantes e acabamentos colo-
ridos parecidos com os de
carros de luxo. Com esses
componentes extras, essas
máquinas levam preços de
US$ 3mil oumais, enquanto
um laptop simples pode sair
por US$ 500. “É um merca-
do atraente”, disse Brian
Joyce, diretor de marketing
da Alienware. “Mas é preci-
somuito esforço para perse-
guir ummercado tão peque-
no”. A Alienware, a líder do
nicho premium, tem vendas
deUS$ 170milhões, enquan-
to a Dell registra receita de
US$ 49 bilhões.
A Dell está diferenciando
o mercado de luxo do pre-
mium, assim como fez a
Toyota quando lançou a li-
nha Lexus. A Dell primeiro
testouomercadocommáqui-
nas preparadas para jogos
chamadas Inspiron XPS,
que fizeramgrande sucesso.
“Essa linha será a nossa Le-
xus”,disseWillTowsend,ge-
rente-sênior da empresa. ●
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A Varig concedeu passagens
de cortesia para os quatro juí-
zes do Tribunal de Justiça do
Rio que foramontemaBrasília
conversar sobre a reestrutura-
ção da empresa com os minis-
trosAntonioPalocci,daFazen-
da, e Nelson Jobim, do Supre-
mo Tribunal Federal. A reu-
nião realizada no gabinete de
Jobimdurouduashoras, e con-
tou com a participação do se-
cretário-executivo do Ministé-
rio da Fazenda, Murilo Portu-
gal.No final, ninguémquis con-
versar com os jornalistas.
Apassagemaosjuízesécom-
provada pela reserva emnome
deMárciaCunha,LuizRoberto
Ayoub, Alexander Macedo e o
presidente doTJ, SérgioCava-
lieri Filho. No início deste mês,
a juíza Márcia já admitira ter
viajado para Nova York de Va-
rig, na classe executiva. A via-
gem foi feita para sensibilizar a
justiça americana, que julgava
pedido de arresto de 11 aviões

arrendados pela Varig com a
empresa de leasing ILFC.
“Eles(juízes)estãojulgandoo
processoderecuperaçãodaVa-
rig. Na atual conjuntura, não
acho normal isso, do ponto de
vista político. Se eu fosse juiz,
não aceitaria”, diz uma pessoa
queparticipadoprocessodere-
cuperação daVarig e que pediu
para não ter o nome divulgado.
A empresa e o TJ do Rio foram
procuradospara sepronunciar,
masatéo fechamentodestaedi-
çãonão retornaramas ligações.

VARIGLOG
AJustiça doRio quer a realiza-
çãodeumaauditoria paraapu-
rararealnecessidadeeutilida-
de da negociação da VarigLog
comopartedoplanodereestru-
turação daVarig. A decisão foi
tomadaanteontempelos juízes
Márcia Cunha e Luiz Roberto
Ayoub, que integram o comitê
de magistrados responsáveis
peloacompanhamentodarecu-
peração judicial da empresa,
que tramitana8ªVaraEmpre-
sarial do Rio. A Deloitte Tou-

che Tohmatsu será intima-
da para a realização do tra-
balho e informa que ainda
não foi notificada.
Adeterminaçãodaaudito-
riaacontececincodiasapóso
vencimentodacartadeinten-
çõesdofundoamericanoMa-
tlin Patterson, que demons-
travainteresseemdesembol-
saratéUS$ 103milhõespara
comprar 95% das ações da
empresa. Segundo fontes do
setor, o fundo não tem mais
interesse no negócio. Segun-
do a Varig, quem tem de se
pronunciar é oMatlin.
A FundaçãoRuben Berta,
controladora da Varig, esta-
ria buscando alternativas à
negociaçãodaVarigLog. Se-
gundo uma fonte, um banco
americano teria demonstra-
do interesse em desembol-
sar US$ 150 milhões para
comprar a subsidiária. Os
US$60milhõesdepassivose-
riamassumidospelainstitui-
ção, que pede 6 semanas pa-
raavaliaronegócio.●Colabo-
rou:Odail Figueiredo
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AchinesaLenovo
apresentouumlaptop
‘ediçãoespecial’,
comcaixadetitânio
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