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Materiais recicláveis
atingem85%emcarros

AOLeItaú fechamacordo
paraencerrarparceria

McDonald’s populariza o acesso à internet
Rede já cadastrou 2,8 milhões de usuários em suas lanchonetes desde o início de seu projeto

Anatel cria restrições a Murdoch
Decisão tranqüilizou a Band, que temia que compra da DirecTv pela Sky cortasse sinais de emissoras de TV aberta

MÍDIA

CarlosFranco

Oparecer daAgênciaNacional
de Telecomunicações (Anatel),
queaprovaafusãodasoperado-
ras de televisão pagasDirecTV
eSky,mas impõe condições co-
moaproibiçãodaveiculaçãode
conteúdo exclusivo da rede e
tornaobrigatória aaberturade
sinal para todas as emissoras
de televisão aberta, tranqüili-
zou o presidente da Rede Ban-
deirantes de Televisão e da As-
sociaçãoBrasileira deRadiofu-
são (Abra), Johnny Saad. Em
campanha, a Abra acusava es-
sa fusão de estimular a criação
deumverdadeiromonopóliona
televisão por assinatura no
País.
Explica-se: a DirecTV, que

hoje transmite programações
independentes como os canais
BandNews e BandEsporte, está
sendocompradapelaNewsCor-
poration,deRuppertMurdoch,
que é dono da Sky e também é
sócio da Net em parceria com
asOrganizaçõesGlobo.
A campanha da Abra já foi

suspensa. “Ela estava sendo
veiculada antes do parecer da
Anatel e se foi ao ar neste fim
de semana, depois de a Anatel
divulgarsuaposiçãoqueservi-
rá de base para a decisão do
Cade (Conselho Administrati-
vo de Direito Econômico) foi
por descuido ”, disse Saad ao
Estado. As afiliadas da Abra,
como Bandeirantes, SBT, Re-
cord e Rede TV!, temiam não
ter acesso aos assinantes pa-
gos da empresa resultante da

fusão da DirecTV com a Sky.
Hoje, a Sky não distribui ca-
nais abertos, com exceção da
Globo, que também controla a
Net. “Essa decisão da Anatel
muda tudo”, disse Saad.

ComoMurdocheseussócios
têm reunido participações em
poucos, fortes e sólidos conglo-
merados, Saad passou a temer
que essa aliança do milionário
com as Organizações Globo

viesseacriaressemonopóliona
televisão paga.
ADirecTValega que a união

das duas operadoras não chega
a representar 30% do mercado
brasileiro, que é liderado pela

Net, das Organizações Globo.
Segundo um analista do setor,
Murdoch não esperava que a
Anatelviessea imporcondições
para o negócio,masnão chegou
a semanifestar, pelo menos ofi-

cialmente, contra adecisão.
NosEstadosUnidos,ocorre-

ram restrições similares na fu-
sãodedistribuidoresdeconteú-
doaudioviosual por assinatura.
Mas o processo de união da Di-
recTV com a Sky já foi aprova-
doesacramentadoemquaseto-
da a América do Sul, em países
como oMéxico, Venezuela, Co-
lômbia e Chile. E Murdoch
aguarda agora apenas a deci-
são brasileira do Cade para sa-
cramentar o negócio.
“OimportanteéqueaAnatel

demonstrouteracompreensão
de que a distribuição não deve
serexclusiva.Sóqueéhoratam-
bém de iniciarmos o debate de
umaquestão importanteparao
futuro das telecomunicações: a
necessidade de equilíbrio entre
a programação estrangeira e a
programaçãonacional nas gra-
des, tanto das emissoras pagas
comodosnovosmeiosde trans-
missão”, diz Saad.
O empresário antecipa uma

preocupaçãoquetambéméco-
mum à Rede Globo: o ingresso
de empresas de telefonia celu-
lar na transmissão de som e
imagem pelos aparelhos, sem
ternecessariamentepreocupa-
ção territorial. Ou seja, nada
impediria hoje que uma opera-
dora como a Claro, controlada
pelos mexicanos, ou a Vivo, da
aliança entre espanhóis e por-
tugueses,pegasseumsinaldos
países de origem e os transmi-
tisse aos celulares, a exemplo
degolsdeumaCopadomundo.
O que implicaria perda de re-
ceita para emissoras que com-
pramdireitosdeexclusividade
territorial das transmissões. ●

NovadiretoriadaVarig
suspendedemissãodepilotos
Corte de 156 funcionários teria sido o estopim para adestituição
deDavid Zylbersztajn docomando da reestruturação da empresa

TECNOLOGIA

A rede de lanchonetes McDo-
nald’sdivulgouontemterregis-
trado2,8milhõesdeclientesca-
dastrados no serviço McInter-
net. Com isso, se consolida co-
moumadasmaiores redespar-
ticulares de acesso à internet
noBrasil,comumtotalde12mi-
lhões de acessos já realizados
em460lanchonetese1.918com-
putadores. Segundo os dados
da empresa, são cerca de 550
mil loginsmensais e 140mil no-
vos cadastros a cada 30 dias. O
projeto é mantido atualmente,
alémdoMcDonald’s, pelos par-

ceirosHP eBanco Itaú.
Criado em agosto de 2001,
comum investimento inicial de
US$ 20 milhões, o McInternet
tem como principais objetivos
reduzir o índice de exclusão di-
gitalnoPaíseoferecerumservi-
ço a mais aos consumidores. A
rede,depoisdepesadascríticas
porestimularaobesidade,espe-
cialmentenosEUA, temprocu-
radoapresentarcardápiosdife-
renciadoseapoiaraçõesderes-
ponsabilidadesocial,querepre-
sente ganho de imagem.
As lanchonetes que partici-
pam doMcInternet foram pro-
jetadas para abrigar, em mé-
dia, quatro computadores ca-

da,nosquaisépossívelnavegar
por até 1 hora. Para acessar, o
usuário tem de apresentar um
tíquete de compra de qualquer
produtonaqueledia.Osparcei-
rosItaúeHPfiguramnapágina
de entrada, assim como a rede
de lanchonetes.
“ComaMcInternetcobrindo
todooPaís, temoscondiçõesde
ampliar nossa contribuição pa-
ra a inclusão digital e capacita-
ção dos nossos funcionários”,
dizFláviaVígio,diretoradeCo-
municaçãodoMcDonald’sBra-
sil, referindo-se a cursos que a
rede vem desenvolvendo para
funcionários usando a infra-es-
trutura de informática.

Emquatroanos,aredeMcIn-
ternet também catalogou da-
dos indicandoque, nacidadede
São Paulo, os seus endereços
maisprocuradossãoosdas lan-
chonetes do Shopping Center
NorteedaRuaAugusta.Noacu-
muladodosúltimos12meses,as
páginas mais visitadas são das
comunidadesvirtuaisdeamiza-
des,osportaisde informaçõese
entretenimento e os de leilões
virtuais.
Dos2,8milhõesdeclientesca-
dastrados,18% tiveram seu pri-
meirocontatocomcomputado-
res no McDonald’s e 30% usa-
ram como ferramenta a página
de abertura com dicas dos par-
ceirosdoprojeto.Agora,Flávia
Vígio já pensa em exportar o
projeto. “A tendência é de que
ele seja ‘exportado’ paraoutros
países, a exemplo do que ocor-
reucomosnossosquiosquesde
sobremesas, uma iniciativa
100%brasileira.”●C.F.

POLÊMICA - JohnnySaadcriticao ingressodeempresasde telefoniacelularna transmissãodesome imagemsempreocupação territorial
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AnovadireçãodaVarigsuspen-
deuontemademissãode156pi-
lotos,quehaviasidodecididase-
manapassada pelo conselho de
administração então presidido
porDavidZylbersztajn.Ocorte
dos funcionários teria sidoo es-
topimparaadestituiçãodoexe-
cutivoedogrupoqueoacompa-
nhavanoprocessodereestrutu-
ração da empresa. O plano do
grupo prevê demissão de cerca
de 1.500empregados, deumto-
tal de 12 mil, como parte da es-
tratégia de redução de custos.
A presidente do Sindicato

Nacional dos Aeronautas, Gra-
ziella Baggio, teve reunião on-

tem com diretores da Varig e
conseguiu convencer a empre-
sa a suspender a demissão dos
pilotos.Oobjetivo, segundoela,
é respeitar o acordo coletivo da
categoria e elaborar um plano
de demissão voluntária.
Asmudançasnadireçãoeno

conselho de administração da
Varig,iniciadasnaúltimasexta-
feira, tiveramontemumtercei-
ro capítulo. Coma extinção das
trêsvice-presidências,ocoman-
danteMiguel Dau, até então vi-
ce-presidente operacional, pe-
diu demissão. “Não posso con-
cordar com essa estrutura de
funcionamento. Então, pedi pa-
rasair”,afirmaDau,quefoipilo-
todecaçadaForçaAéreaBrasi-
leiraeiniciousuacarreiranaVa-
rig em 1987.
AVarig tinhaoutrasduasvi-

ce-presidências: a comercial,
que era ocupada por Marcelo
Bottini, e a financeira, que esta-
va vaga. Com a extinção desse
cargo, a Varig passará a ter so-
mente diretores. Na sexta-feira
passada, quatro membros do
conselhodeadministração,con-
tratados pela controladora, a
Fundação Ruben Berta (FRB),
foram demitidos. SaíramDavid
Zylbersztajn,OmarCarneiroda
Cunha, Eleazar de Carvalho Fi-
lho eMarcosAzambuja.
No lugardeZylbersztajnen-

trou Humberto Rodrigues Fi-
lho, que trabalhou naVarig por
20anos.Quatrovagasainda se-
rão preenchidas, ou por repre-
sentantesdecredoresouporex-
presidentes e ex-funcionários
da companhia. Na segunda-fei-
ra,Bottinitomoupossenapresi-

dência-executiva, abrindo
mãode sua vagano conselho
de curadores da FRB.

AMERICANAIRLINES
Apartirde 15dedezembro,a
American Airlines vai am-
pliar em 10% sua oferta de
vôos no mercado brasileiro.
A maior empresa aérea do
mundo vai aumentar de 47
para52onúmerodefreqüên-
cias semanais entre os Esta-
dos Unidos e o Brasil. Serão
cinco vôos, sem escalas, en-
tre o Rio eMiami, expandin-
do de 7 para 12 a quantidade
de rotas doAeroporto Inter-
nacional Antonio Carlos Jo-
bim (Galeão) paraMiami.
A informaçãoédodiretor

regional da American Airli-
nes no Brasil, Erli Rodri-
gues, que fez ontempalestra
naCâmaraAmericanadeCo-
mércio,noRiodeJaneiro.Se-
gundo o executivo, a Ameri-
canestá fazendo estudospa-
ra analisar a viabilidade de
oferecervôosturísticospara
destinos na Região Nordes-
te. “Existe possibilidade de
operarmos eventualmente
no Nordeste. Estamos estu-
dandoseriamenteesseproje-
to,masnãoexisteaindacom-
promisso formal”, disse. ●

JUSTIÇA

WASHINGTON

AAOLLatinAmericaInc. (AO-
LA), que está em processo de
recuperação judicial e tenta
vendersuasoperaçõesnoBra-
sil e México, conseguiu ontem
aprovação de um tribunal de
falências dos Estados Unidos
para desfazer a sua parceria
com o Banco Itaú, criada em
2000. A juíza Mary F. Walra-
th, do tribunal de falências de
Wilmington,aprovouumacor-
do pelo qual o Itaú terá de pa-
garUS$3,7milhõesparaaAO-
LA em troca de sua liberação
dos acordos que possui com a
subsidiária brasileira.
De acordo com documentos
entregues ao tribunal, o Itaú
vai pagar para a divisão brasi-
leira da AOLA cerca de US$
2,1 milhões, além de mais US$
1,6 milhão para a controlado-
ra, a AOL Latin America. Em
troca,aAOLAvaieximiroban-
co de qualquer eventual res-

ponsabilidade contratual. Pe-
los acordos firmados entre as
duas empresas, a AOL forne-
cia serviços de internet
banking para os clientes do
Itaú. Além da divisão brasilei-
ra, a AOL Brasil Ltda., a AOL
Latin America controlava as
subsidiárias da America Onli-
ne na Argentina e noMéxico.

LIQUIDAÇÃO
Os acionistas da AOL Latin
America, a americana Time
Warner Inc. e o grupomexica-
noCisneros, já chegaramaum
acordo em relação ao plano de
liquidação da companhia. Por
esse acordo, os credores ge-
rais não-segurados da AOLA
vãorecuperar100%desuasrei-
vindicações, em troca de libe-
rar os principais acionistas de
responsabilidade sobre o fra-
casso da empresa. A AOL La-
tin America entrou com pedi-
do de concordata em 24 de ju-
nho,comativosdeUS$28,5mi-
lhões e dívida de US$ 181,8 mi-
lhões. ● DowJonesNewswires

ALCANCE –ProjetoMcInternet conta com 1.918 computadores
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2005. Economia, p. B12.




