
A Cyrela Commercial Pro-
perties anunciou a formação
de uma joint venture de pelo
menos US$ 400 milhões pa-
ra investir no mercado de
imóveiscomerciaisnoBrasil
com parceiros de Cingapu-
ra, a GIC Real Estate, e do
Canadá, uma subsidiária do
fundodepensãoCanadaPen-
sionPlan InvestmentBoard.
ACCPentrará comUS$ 100
milhões e cada um dos dois
parceiros com US$ 150 mi-
lhões. A CCP, fruto de uma
cisãodosnegóciosdaCyrela,
terá 25% do capital, e os só-
cios, 37,5% cada um.

CCPcria jointventure
parasetorcomercial

Anatel planeja tirar espectro da televisão por
assinatura sem fio e destiná-lo à telefonia móvel

A Visanet estuda recorrer
da medida da Secretaria de
Direito Econômico (SDE)
que suspendeu preventiva-
mente o contrato de exclusi-
vidade nas operações com a
bandeiradecartõesVisa,dis-
seontemopresidentedaem-
presa, Rômulo Dias. Segun-
do o executivo, a companhia
pode ingressar com um re-
cursotantonoCadecomodi-
retamentenaJustiçaparare-
verter a determinação. Dias
informou, em teleconferên-
cia com analistas, que a em-
presaaindanãohaviasidoci-
tada sobre amedida.

O futuro dos projetos de ex-
pansãodaunidadedeMucu-
ri (BA) e construção de uma
terceira nova fábrica da Su-
zano Papel e Celulose deve-
rão ser definidos até o fimdo
ano.SegundoodiretordeRe-
lações com Investidores da
companhia, André Dorf, es-
seéprazoqueaempresatra-
balhaparaanunciarocrono-
grama e as condições desses
investimentos.Osdoisproje-
tos, voltados para o segmen-
to de celulose, estão previs-
tos no novo ciclo de cresci-
mento da Suzano.
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Renato Cruz

As empresas de TV paga e as
operadoras celulares estão bri-
gandopor frequências.No cen-
trodadisputa,estáumapropos-
tadaAgênciaNacionaldeTele-
comunicações (Anatel) que re-
duz o espectro disponível para
o MMDS (televisão por assina-
tura pormicro-ondas). A agên-
cia propõe diminuir, até 2015,
de190MHzpara50MHzoespa-
ço ocupado pelo MMDS na fai-
xade2,5GHz,destinandoadife-
rença para o celular.
“Com50MHznão se vai a lu-

gar nenhum”, afirmou o presi-
dente da Associação Brasileira
de TV por Assinatura (ABTA),
AlexandreAnnenberg.Oexecu-
tivo argumentou que, com 50
MHz, as empresas consegui-
riam oferecer somente 50 ca-
naisdeTVdigital, semaltadefi-
nição,oquenãoseriacompetiti-
vo nem com outras tecnologias
deTVpaga, como ocabo e o sa-
télite. “Quemnão oferece paco-
tes de vídeo, banda larga e tele-
fonia está fora do mercado.” O
assunto será discutido durante
oeventoABTA2009,quecome-
ça hoje emSão Paulo.
Por trás dessa briga, tam-

bémexisteumacompetiçãoen-
tre tecnologias. As celulares
planejam comprar essas fre-
quênciasnafaixade2,5GHzpa-

ra instalar a tecnologia Long
TermEvolution(LTE),sucesso-
ra da terceira geração (3G). Na
Europa, a faixa de 2,5 GHz foi
destinadaparaoLTEe, seguin-
doessadecisão,oBrasilpodese
beneficiar da diversidade de
equipamentos, da economia de
escala e, consequentemente,
dos preçosmenores.
As empresas de MMDS, por

outrolado,quereminstalarnes-
sa faixaa tecnologiaWiMax, de
banda larga semfio, quepermi-
tiria a elas oferecer internet rá-
pida e telefonia, juntamente
com os pacotes de TV. Ao con-
trário do LTE, que ainda se en-
contra em testes fora doBrasil,
oWiMaxjáéumatecnologiaco-
mercial,apesardospreçosrela-
tivamentealtos.Hátrêsanosas
empresasaguardamqueaAna-
telhomologueosequipamentos
deWiMax em 2,5 GHz, mas até
agora isso não aconteceu.
Antes do início da consulta

pública, no fimdomêspassado,
as empresas de TV paga já sa-
biam que acabariam com me-
nos espectro, mas elas acha-
vamquenãohaveriatantaredu-
ção. “A nossa grande surpresa
foi como saiu”, afirmou Carlos
André Lins de Albuquerque,
presidente da Neotec, associa-
ção que reúne as empresas de
MMDS. Segundo Albuquer-
que, a expectativa era de que a

proposta da Anatel preservas-
se 110 MHz do MMDS. “Dessa
forma, conseguiríamos conti-
nuar competitivos. Mas houve
umamudançaradicaldeúltima
hora.”
Asempresasdetelefoniamó-

vel, por outro lado, ficaram sa-
tisfeitas com o texto colocado
em consulta pública pela Ana-
tel. “O setor achou que foi um
iníciodedecisãoboa”,disseFer-
nandoLopes,presidentedaAs-
sociaçãoNacionaldasOperado-
ras Celulares (Acel).
Existemalternativasàocupa-

ção da faixa de 2,5 GHz para o
LTE, mas nenhuma delas deve
oferecer a mesma escala de
equipamentos. Uma seria a fai-
xa de 700MHz, que será usada
nos Estados Unidos. No Brasil,
noentanto,elaestáocupadape-
laTVaberta, e nãodeve ter fre-
quências disponíveis antes de
2016, para quando está marca-
do o fimda transição para aTV
digital, comadevoluçãodos ca-
nais analógicos.
Lopes acredita que pesou na

decisão da Anatel o total de
clientes dos serviços. Existem
cerca de 340 mil assinantes de
MMDS e 159milhões de celula-
res.OMMDSoperaem320mu-
nicípios, e a telefoniamóvel em
todo o País. Entre as empresas
doMMDSestãoaTelefônicaea
Sky. ●

Visanetestuda
recursocontraaSDE

Suzanodeveanunciar
expansõesesteano

TVpagae
celularesbrigam
porfrequências

CARTÕES

Clientes inadimplentes reclamam
demétodos truculentos do grupoMercado é voltado basicamente para microempresas

Paulo Justus

Deolhonopúblicodasmicro
epequenasempresas,ascen-
trais de negócios anunciam
novosprodutoseinvestimen-
tos no Brasil. Também cha-
madas de flats comerciais,
essasempresasfornecemsa-
las comerciais com serviços
de limpeza, copa e secretá-
ria inclusos – além da opção
dos escritórios virtuais, em
que a empresa apenas aluga
um endereço para corres-
pondência.
ARegus,multinacional in-

glesaqueestáhádezanosno
Brasil, lançou este ano uma
nova unidade em Brasília.
Com um investimento total
deR$2,5milhões,oempreen-
dimento temcapacidade pa-
ra75 salas comerciais. “O fo-
co dessa unidade são as em-
presas que têm licitação
com o governo”, afirma Ja-
naina Nascimento, diretora
de área da empresa.
Além da nova unidade, a

Regus lançou um novo pro-
dutonoiníciodoano.Chama-
do de Campus, essa modali-
dade de aluguel procura
atender ao público dos pro-
fissionais liberais e peque-
nas empresas. Compreende
o aluguel de uma estação de
trabalho numa sala compar-
tilhada com outras pessoas,
a um preço mais baixo. “A
partirdeR$ 1,2milpormêso
cliente pode ter acesso a
uma estação de trabalho e
um pacote de serviços com
internet e telefone”, diz Ja-
naina Nascimento, diretora
de área da empresa.

Outro produto bastante po-
pularentreaspequenasempre-
sas é o escritório virtual.Nessa
modalidade, o empresário pa-
gaapenaspeloalugueldoende-
reço postal, do serviço de fax e,
seacharnecessário,daterceiri-
zação da secretária. O valor
dosplanosvariadeR$220aR$
550e ainda inclui umpacote de
horasdeexpedienteemescritó-
rio físico da Regus. “Temos
700 clientes de escritório vir-
tual no Brasil”, diz Janaina.

A central de negócios Your
Office, sediada em Alphaville,
na Grande São Paulo, foi outra
queampliousuabasedeescritó-
rios. Lançou no início do ano
suaprimeiraunidadenaAveni-
daPaulista,comcapacidadepa-
ra dez salas comerciais. “Nos-
sosprincipaisclientessãoaspe-
quenas empresas, que contri-
buem com 80% do faturamen-

to”, dizOtávioVentura, diretor
da empresa. Ele espera obter
um faturamento de R$ 4,2 mi-
lhões nesse ano, cerca de 10%
maior que em 2008.
O empresário Fabiano Des-

tri Lobo, sócio da produtora de
aplicativos para celular Pocket
Mídia,optoupeloescritóriovir-
tualparaeconomizar.“Nãoque-
ria me preocupar com fiador
nemcomacompradamobília e
contrataçãodesecretária.Bas-
tou o dinheiro para começar”,
diz ele, que há um ano possui
umescritório virtualnaRegus.
Ele gasta cerca de R$ 500

por mês por um endereço no
bairro nobre da Vila Olímpia,
na capital paulista, com direito
ausaroescritórioporumdeter-
minado número de horas, além
dos serviços de uma secretária
bilíngue.Contandoousodeuni-
dadesemoutrosEstadoseoalu-
guel extra de salas de reuniões,
ocustomensalchegaaR$2mil.
Para Lobo, alémda economia e
flexibilidade,umavantagemim-
portante do escritório virtual é
oendereçodeprestígio.“Consi-
go um endereço de respeito,
que está associado a uma ima-
gemde seriedade”, afirma. ●

PAPELECELULOSE
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FUTURO–AlexandreAnnenberg,daABTA,dizqueproposta colocaemriscoaexistênciadoMMDS

RedeElektraacusada
deabusoemcobrança

TENDÊNCIA-LobogastaatéR$500pormêscomescritório virtual

Cresceaofertade
‘escritóriosvirtuais’

TELECOMUNICAÇÕES

VAREJO

Angela Lacerda
RECIFE

AredemexicanaElektra,dobi-
lionário Ricardo Salinas, está
sendo acusada de constranger
clientes inadimplentes emPer-
nambuco com atos como viola-
ção de domicílio e ameaças de
retomada de bens adquiridos.
Alvo de dois inquéritos poli-

ciais – que envolvem 38 recla-
mações – a redechegouaoBra-
sil em março do ano passado,
com a promessa de revolucio-
nar o varejo popular. Por meio
do Banco Azteca, que também
pertenceaoGrupoSalinas,are-
de financia a compra de bens
paraclientesquenãotêmcomo
comprovar renda nem têm
acesso a crédito bancário.
Emsuasdenúncias,morado-

resdebairros devárias regiões
do Recife e de municípios me-
tropolitanos que estão com as
prestações semanais em atra-
socontamquereceberamavisi-
tadeumgrupodepessoasvesti-
dasdepretoqueameaçaramle-
var algum bem como forma de
garantir o pagamento atrasa-
do. Outros relatam que tive-
ramaresidência invadidaeque
os bens adquiridos nas lojas
Elektra foram apreendidos.
Ainda de acordo com os depoi-
mentos, os representantes da
rede mexicana falavam espa-
nhol ou “portunhol”.
A delegada do Consumidor

TâniaD’able,querecebeu33de-
núncias, entendeu haver evi-
dênciassuficientesparainstau-
rar inquéritos contra as três
empresasdogrupo:oBancoAz-
teca, as lojas Elektra e a EKT
Serviços deCobrança. Ela afir-
ma que as cobranças deveriam
seguir um rito que inclui carta
cobrança, aviso por telefone
(sem ameaça) e cobrança judi-
cial.Adelegadaafirmahaverre-
clamações similares em outras
delegacias do grandeRecife.

Procurado, o Grupo Salinas
disse lamentarprofundamente
as denúncias e informou já ter
iniciado investigações internas
para“identificaralgumequívo-
co porventura ocorrido”. Por
meiodesuaassessoriadecomu-
nicação, o grupo afirmou que
considera as denúncias – “três
dezenasemmaisde30milclien-
tes” – “completamente inusita-
das” e que elas estão sendo en-
caradascomseriedade.“Procu-
raremos esclarecer tudo, che-
candotodasasinstânciasadmi-
nistrativas, seus procedimen-
tos e apurando detalhadamen-
te os fatos relatados.”
O grupo mexicano possui 18

lojas da rede Elektra e uma
agência do Banco Azteca em
Pernambuco. O plano da com-
panhia, anunciado durante a

inauguração da primeira loja,
emumeventoquecontouapre-
sença do presidente Luiz Iná-
cioLuladaSilva,erade inaugu-
rar 50 lojas Elektra e 50 agên-
cias do Banco Azteca nas re-
giõesNordeste eNorte até o fi-
nal de 2009.
De acordo com a assessoria

de comunicação do grupo, as
metas estão dentro doprevisto
e as unidades em operação no
País “são absolutamente exito-
sas, superando asmelhores ex-
pectativas”. Numprazo de cin-
co anos, a meta era ter em tor-
no demil pontos de vendas das
lojas e do banco no País.●

MICROEMPRESAS

Escritório virtual
pode custar
até 60% menos
que o convencional

ADMINISTRAÇÃO

ANDRE DUSEK/AE–19/2/2008
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Delegacia do
Consumidor abriu
inquérito contra
empresas do grupo

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




