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O presidente da empresa
francesa Michelin, Edouard
Michelin,morreuafogadoon-
temapós o naufrágio do bar-
co de pesca em que navega-
va, perto da ilha de Sein, na
Bretanha. Fontes que traba-
lhamno local apontaramque
omar estava calmo pelama-
nhã, embora umnevoeiro te-
nhaocorridono início da tar-
de. Descendente da saga fa-
miliar fundadora da empre-
sa fabricante de pneus,
Edouard Michelin chegou à
presidência da firma nos
anos90.AMichelin divulgou
uma nota informando que o
executivo Michel Rollier as-
sumirá a direção do grupo
após amorte de Edouard.

Morreemnaufrágioo
presidentedaMichelin
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AalemãVolkswagenmelho-
rou sua oferta de indeniza-
ções para acelerar os cortes
de empregos previstos em
seuatualplanodesaneamen-
to. Um porta-voz da compa-
nhiaalemãdisseontem,con-
firmandoinformaçõesdaim-
prensa,quenaspróximasse-
manasos85milempregados
das fábricasdaparteociden-
tal da Alemanha amparados
pelo convênio coletivo rece-
berãoumacarta comas con-
diçõesdanovaoferta.Segun-
do o jornalHannoverscheAll-
gemeine Zeitung, a oferta de
indenização poderia chegar
a € 250 mil no caso de pes-
soas que trabalham há mui-
tos anos na empresa.

VWmelhoraofertade
demissão incentivada

Congresso americano discute a possibilidade de os
consumidores assinarem só os canais que desejam
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Os consumidores americanos
têmpoucas escolhas quando se
trata de televisão a cabo. Se vo-
cê deseja ter a ESPN, precisa
pagarpormaisde60canaisque
talvez nunca assista. Se seu fi-
lhoadoraoNickelodeon,sua fa-
mília tem de pagar pelos mes-
mos mais de 60 canais, alguns
delesnãoadequadosparacrian-
ças pequenas. Agora, imagine
poder decidir por você mesmo
quais canais quer assinar e
abrirmãodos que não quer.Na
verdade, neste momento, mi-
lhões de telespectadores fora
dos EUA têm essas escolhas.
Eles assinam os canais indivi-
dualmente ou empequenos pa-
cotes – e, como resultado, fa-
zemummelhor negócio.
Por que os americanos não
podem fazer isso agora? Por-
que hámuito pouca concorrên-
cia,excessoderegulamentação
eumnúmero insuficientedees-
colhasnonegóciodeTVacabo.
O resultado é que apenas nos
últimosdoisanosospreçostive-
ram um aumento que é dobro
da taxa de inflação – e de mais
de 90% desde 1995. As empre-
sas de TV a cabo explicaram
seus preços dizendo que estão
oferecendomais e mais canais.
Mas você tem que pagar por
eles, quer queira ou não.
A solução para as altas con-
tasdeTVacabonãoéocontro-
le de preços nem mais regula-
mentação governamental. É
mais competição e mais esco-
lhas. Por esse motivo, o Con-
gressodeve aprovar as propos-
tas da Consumers Having Op-
tions in Cable Entertainment
Act (algo como lei que dá aos
consumidores opçõesno entre-
tenimento a cabo), ou Choice
Act. Essa lei permitirá que as
empresas de TV a cabo rivali-
zem em âmbito nacional (em
vez de apenas em âmbito local)
em troca de concordarem em
oferecer canais à la carte.
O Escritório de Contabilida-
dedoGovernodescobriuqueas

taxasdeTVacabosão15%mais
baixas quando uma comunida-
de tem ao menos duas empre-
sas competindo. A Federal
Communications Commission
(Comissão Federal de Comuni-
cações) concluiu que os consu-
midores poderão ter sua conta
mensalreduzidaem13%setive-
ramopções à la carte.
Exemplosdomundoreal ilus-
tramasvantagensde terum le-
que maior de escolhas. Em
HongKong, os telespectadores
podem escolher e assinar so-
mente os canais que querem.
Uma família quequeira assistir
esportes, filmes, noticiários e
programaçãoinfantilpoderece-
ber gratuitamente 15 canais
mais uma seleção de 11 canais
digitais adicionais (incluindo
ESPN, HBO, CNN Headline
News, National Geographic,
Animal Planet e Discovery
Channel)porapenasUS$27,50
pormês. EmWashington, para
ter um pacote que inclua esses
canais,paga-seUS$82pormês
–quaseUS$ 1mil aoano.Éuma
grande diferença.
É interessante observar que
as mesmas empresas que, nos
EstadosUnidos, se opõemà as-
sinaturaindividualdecanaisou

empacotes pequenos, ofere-
cem programação à la carte
emoutrospaíses.Suasamea-
ças de ruína financeira ou
perdadediversidadenapro-
gramação têmmostrado se-
rem inconsistentes. Os con-
sumidores americanos que-
remqueessas empresasofe-
reçam tais escolhas. Segun-
do uma pesquisa recente da
AP-Ipsos, 78% dos entrevis-
tadosdisserampreferiresco-
lher e pagar pelos sua pró-
pria seleção de canais.
Atualmente,apossibilida-
de de escolha e a concorrên-
ciatêmtidosucessonomun-
do inteiro. Consumidores
de Hong Kong, Grã-Breta-
nha,ÍndiaeCanadáestãoco-
lhendo os benefícios da
maior oferta de canais, po-
dendo escolher seus canais
na base à la carte. Assim,
porquenãoaumentaracon-
corrência nos Estados Uni-
dos e aomesmo tempoasse-
gurar que as empresas ofe-
reçam uma escolha de ver-
dadena programação da te-
levisão a cabo? John Mc-
Cain, representante do Ari-
zona, é quem está lançando
a Lei da Escolha. ●
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OleilãodevendadaVarigpo-
de ser realizado no próximo
dia5,seisdiasapósapublica-
ção de seu edital no Diário
Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, o que deve aconte-
cer na próxima terça-feira.
Essa, ao menos, é a intenção
daJustiçadoRio,contaojuiz
PauloRobertoFragoso,auxi-
liarda8ªVaraEmpresariale
integrante da comissão de
juízes responsáveis pela re-
cuperação judicial daVarig.
“Ainda restam pendên-
ciasburocráticas, formalida-
des do edital, que tem de ser
publicado sem vícios”, diz
Fragoso. Como estava pro-
gramada a disponibilização
dos dados financeiros (data
room) da Varig antes do lei-
lão, a expectativa é de que já
no início da semanaque vem
as informações possam ser
acessadas por potenciais in-
vestidores. Esta semana, a
consultoriaresponsávelpela
reestruturação da compa-
nhia, a Alvarez&Marsal, di-
vulgouque havia 18 candida-
tos à compra da empresa.
A administradora judicial
da Varig, a Deloitte, infor-
mou que o período do data
room ainda não foi fechado.
Alémdisso, não há prazo pa-
ra que os dados financeiros
sejam abertos. ●

MADRI

ATelefónica tem interesse em
comprar os 50% de participa-
ção da Vivo, maior operadora
celular brasileira, que perten-
cem à Portugal Telecom, se-
gundo o presidente do grupo
espanhol, César Alierta. A ou-
trametade jáécontroladapela
Telefônica. O executivo desta-
couontemque istodependeria
deosportugueses colocaremà
venda e pelo “preço correto”.
Durante o segundo dia de

encontro anual do grupo com
investidoreseanalistas,emVa-
lência, Alierta declarou que a
empresa não gastarámais que
€ 1,5 bilhão (US$ 1,91 bilhão)
em aquisições até 2008, indi-
candoquenãoprolongaráasé-
rie bilionária de aquisições ini-
ciada em 2005. Ele acrescen-
tou que o potencial acordo na
operadora brasileira está in-
cluído nessa meta de fusões e
aquisições, junto com “alguns
investimentos menores” em
outros países.
Alguns analistas têm dito

que a Portugal Telecom pode-
ria eventualmente vender sua
partenaVivoparaoferecerre-
tornos aos acionistas, conside-
rando que o grupo português
tentasedefenderdaofertahos-
til de € 11,1 bilhões da concor-
rente SonaeCom.
ATelefónica tambémanun-

ciou novas metas de lucro e
prometeudividendosmaiores,
num esforço para impulsionar
o preço de sua ação. O maior
grupo de telecomunicações da
Espanha e América Latina em
vendas afirmou que agora tem
como objetivo pagar pelo me-
nos€ 1 por ação emdividendos
em 2009 – o dobro do valor pa-
goem2005,de€0,50poração.
A decisão representa uma

mudançanaestratégiadaTele-
fónica após a recente onda de
aquisições.Ogrupodesembol-
sou€ 35 bilhões nos últimos 18
meses em diversas operações
de compra, incluindo a aquisi-
ção das unidades da BellSouth
na América Latina, a checa
Cesky Telecom e a operadora
móvel britânica O2.
Ontem, os papéis daVivo ti-

veram alta forte na Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa). As ações ordinárias avan-
çaram 5,74%, para R$ 10,68, e
as preferenciais 7,67%, para
R$ 6,88. ● DOWJONESNEWSWIRES
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