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Disputa

Aviação

Sorriso no rosto

A briga na Odebrecht

o rompimento

da parceria de quatro décadas entre as famílias dos empresários baianos Norberto Odebrecht e Vitor Gradinjá
era esperado por gente que acompanha o
grupo Odebrecht. Os problemas de relacionamento, iniciados com o afastamento de
Norberto do comando, se acentuaram com
a chegada da geração mais nova das duas famílias a postos de direção do conglomerado.
Diferenças de estilo e de temperamento separavam Marcelo (à esq.), neto de Norberto, e CEO
do grupo, e o filho de Vitor, Bernardo, ex-CEO d!l Braskem. Só não era esperado que os Gradin
questionassem na Justiça a avaliação de US$ 1,5bilhão de suas ações feita pelo Credit Suisse.
Imóveis

Quando adquiriu uma parte
da Varig,em 2007, por US$
320 milhões, Constantino de
Oliveira Jr., CEO da Gol, afirmou que estava de olho no
programa de milhagem
Smiles. Bingo.Entre janeiro e
setembro de 2010,o Smiles
faturou R$ 187,8milhões e a
adesão de 60 mil pessoas por
mês. Nos tempos da Varig,era
um sexto disso.

A médium Adelaide
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Scritori, líder da

Natal gordo

O milagre da multiplicação

Fundação Cacique Cobra

Papai Noel foi generoso
com a GMK, incorporadora
dos empresários George e
André Kovari. Associada ao
grupo espanhol
Preocupisa, representado
no Brasil pelo ex-volante
da Seleção Brasileira de
futebol de 1994, Mauro
Silva, a
_, empresa

Fenômenos estranhos têm ocorrido no mercado brasileiro de
telefonia celular. O mais recente aconteceu com a operadora
Claro. A empresa informou à Anatel que seus clientes
multiplicaram por dez seus
acessos à internet por meio
do celular - passaram de
600 mil conexões via rede
3G, no último trimestre de
2009, para 6,1milhões, no
último trimestre de 2010.

Coral, recebeu convite de

.•

para prestar sua assistência espiritual-metereológica naquele país em
tempo integral. Adelaide
embarca nesta semana
para Melbourne,

onde

discutirá a proposta.
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•.. vendeu
em ape~
J nas12
dias,_
entre o
Natal e os
primeiros dias
de 2011,435 unidades de
um condomínio residendaI em Diadema, no ABC
paulista, que será construído com recursos do Minha
Casa Minha Vida.
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Caminhões

Está prevista para março
a vinda ao Brasil de dire-

O ônibus verde da MAN

tores da China Unionpay

Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, vai
apresentar o primeiro ônibus movido a diesel e gás natural
desenvolvido no Brasil ao governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral. Com o modelo, a
montadora pretende conquistar
uma fatia do R$ 1,5bilhão que será
investido no sistema Bus Rapid
Transit (BRT), que ligará o Aeroporto Tom Jobim à Barra da Tijuca.

(CUP), maior bandeira de
cartão de crédito do
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Bradesco pré-pago
Um novo recorde foi batido em 2010 pelo
Bradesco. De maio a dezembro, o banco da
Cidade de Deus recuperou 70 mil correntistas com reativações de contas - graças à "conta
bônus celular", uma parceria com a operadora
Vivo que reverte a tarifa mensal de manutenção
em crédito para linhas pré-pagas. O sucesso foi
tanto que o Banco do Brasil resolveu copiar o
modelo, lançando em dezembro, às vésperas do
Natal, uma modalidade similar de conta.
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mundo, com 2,2 bilhões
de unidades emitidas. Em
São Paulo, os executivos
assistirão

à primeira

tran-

sação no País de um cartão da CUp, que fechou
parceria com a processadora Redecard.

