
Anatel anuncia venda de
frequências para internet

Naiana Oscar

Nem só de Daslu, H.Stern, Tânia
Bulhões e Fasano vive o merca-
do de luxo nacional. Marcas me-
nores, mas não menos exclusi-
vas, também têm se esforçado
para abocanhar uma fatia dos R$
6 bilhões anuais movimentados
por esse segmento. São empre-
sas que fabricam desde banhei-
ras vitorianas esmaltadas até em-
balagens requintadas para pre-
sentes e roupas infantis no me-
lhor estilo europeu.

Três em cada cinco empresas
que atuam no Brasil vendendo
produtos e serviços para os con-
sumidores do luxo são genuina-
mente brasileiras – e parte des-
ses negócios está na mão de pe-
quenos e médios empresários.

Passada a crise e com a gradativa
recuperação do mercado, a ex-
pectativa é que novos empreen-
dedores comecem a se voltar pa-
ra a alta renda.

A última pesquisa realizada pe-
la MCF Consultoria, em parce-
ria com a Gfk Brasil, mostra que
mais da metade das empresas de
luxo começou a operar na última
década. “É relativamente fácil
empreender no luxo e as empre-
sas de menor porte têm elemen-
tos que atendem bem a esse pú-
blico”, diz Silvio Passareli, coor-
denador do curso de Gestão do
Luxo, na Faap. Segundo ele, es-
ses negócios costumam dar cer-
to porque os produtos são fabri-
cados em pouca quantidade e

sob os olhos do dono – o que ga-
rante exclusividade e qualidade.
“O grande segredo é ter a ideia e
um comportamento de luxo”,
afirma. Para ele, o empreende-
dor que se destaca nesse merca-
do ou é ele próprio um consumi-
dor do luxo ou estudou muito os
meandros desse mercado.

Inspiração europeia. A grife in-
fantil Primo Bambino é um
exemplo da primeira possibilida-
de. Ela surgiu depois que a den-
tista Ana Lúcia Lorenzo decidiu
comprar em Nova York e na Itá-
lia o enxoval do primeiro filho.
Diante do sucesso que as roupas
fizeram entre as amigas, ela tro-
cou o consultório por um ateliê
de costura em Uberaba (MG),
hoje com 40 funcionários. Uma
peça pode custar até R$ 800. Ana
Lúcia também trabalha com
joias. Já vendeu uma pulseira
com anjos barrocos, em ouro e
topázio imperial, por R$ 2,5 mil,
para uma menina de 9 anos.

A estratégia da empresária pa-
ra ganhar mercado foi decisiva

para o sucesso da grife. As cole-
ções desenhadas por ela começa-
ram a ser vendidas em butiques
selecionadas de roupas femini-
nas. Ser uma frequentadora des-
sas lojas encurtou caminhos. O
primeiro ponto de venda da Pri-
mo Bambino foi a Daslu. Hoje, a
marca está em 12 endereços no
Brasil. “Vendemos no máximo
três peças iguais numa mesma
cidade e só trabalhamos com en-

comendas dos lojistas.”
A produção limitada é tão deci-

siva para quem se dispõe a traba-
lhar com o luxo que esses em-
preendedores nem sempre fa-
zem planos de crescer. A empre-
sária Jennifer Bresser, que há
dez anos faz lembrancinhas para
casamentos e outros eventos
com embalagens artesanais, tem
capacidade de produzir 200 pe-
ças por dia e não quer chegar a

muito mais do que isso. Sua me-
ta é conseguir fabricar o suficien-
te para garantir a pronta entrega.
“Nos últimos dois anos, duplica-
mos o faturamento e não preten-
demos expandir”, diz.

No Rio Grande do Sul, um em-
presário recém-chegado ao mer-
cado de luxo optou pelo público
de alta renda desde o início. A
Doka Bath Works fabrica banhei-
ras vitorianas esmaltadas, feitas
à base de ferro fundido. Cada pe-
ça custa entre R$ 5,5 mil e R$ 9
mil. “Tinha de focar em clientes
com poder de compra muito al-
to”, diz o fundador Bruno Toma-
si. Para garantir a exclusividade,
ele limita o número de sho-
wrooms em cada uma das 50 ci-
dades em que está presente hoje.

Dos quatro elementos funda-
mentais para conquistar um con-
sumidor do luxo – exclusivida-
de, beleza, qualidade e tradição
–, só o último deixa a desejar en-
tre as pequenas empresas brasi-
leiras. Mas essa também não che-
ga a ser uma barreira intranspo-
nível, diz Silvio Passareli. Segun-
do ele, manter um fio condutor e
surpreender o cliente com mi-
mos pode tornar uma marca tão
atrativa quanto as mais centená-
rias do mercado.

PT defende rejeição
a oferta bilionária
Presidente da Portugal Telecom visita os EUA e a Inglaterra para mostrar
aos acionistas o motivo da recusa à proposta de compra da fatia na Vivo

Mercado de luxo abre espaço às pequenas empresas

LISBOA

O presidente da Portugal Tele-
com (PT), Zeinal Bava, come-
çou ontem uma viagem aos Es-
tados Unidos e ao Reino Uni-
do para obter o apoio dos acio-
nistas internacionais para a re-
cusa da oferta da Telefónica
pela parte da operadora portu-
guesa na Vivo, maior operado-
ra celular brasileira.

Bava deve explicar o motivo
de o conselho de administração
da empresa ter recusado, na se-
mana passada, a proposta de €
5,7 bilhões pela fatia da Vivo,
uma joint venture em que portu-
gueses e espanhóis têm partici-
pações iguais.

Os acionistas estrangeiros
controlam mais da metade do ca-
pital da Portugal Telecom e, en-
tre os principais, além da própria
Telefónica, que tem 10% de parti-
cipação, estão o fundo Brandes
Investment Partners (7,89%), o
banco Barclays (5,1%), a BlackRo-
ck (2,3%) e o Credit Suisse (2%).

As primeiras conversas de Ba-
va serão com o Brandes, em No-
va York. Nesses contatos, duran-
te a viagem de duas semanas, o
executivo quer que os acionistas
“percebam as vantagens da rejei-
ção à Telefónica”. Segundo Ba-
va, o objetivo “é consolidar o
apoio para o investimento em
Portugal e na PT, em particular

diante da crise do euro e da ofer-
ta não solicitada da Telefónica”.

Quando rejeitou a venda da Vi-
vo, Bava argumentou que perder
sua participação na empresa bra-
sileira “significaria amputar” o
futuro da PT, e opinou que a com-
panhia brasileira é “um ativo em
crescimento que não pode ser só
medido por meio de um critério
meramente financeiro”.

A Telefónica espera que o as-
sunto seja discutido em uma as-
sembleia de acionistas, mas até
agora a posição oficial da PT é
que a oferta, embora esteja em
vigor, está formalmente rejeita-
da. A operadora espanhola aca-
bou de divulgar resultados tri-
mestrais e está conversando
com os investidores. Um dos mo-

tivos para os portugueses faze-
rem o roadshow é evitar que
seus acionistas ouçam somente
um lado da história.

Defesa. O primeiro-ministro
português, José Sócrates, defen-
deu a posição da Portugal Tele-
com. Segundo ele, a operadora é
um ativo estratégico para Portu-
gal e o Brasil é um mercado estra-
tégico para o país europeu. Ele
acrescentou que quer “uma Por-
tugal Telecom grande”. Apesar
de não ter uma participação sig-
nificativa na operadora, o gover-
no português detém uma “gol-
den share”, que dá a ele poder de
veto sobre as decisões.

Depois de Nova York, Bava via-
jará para a Costa Oeste dos EUA,

visitando Seattle e cidades da Ca-
lifórnia. A parada seguinte será
Londres e outras das principais
cidades europeias.

A integração de uma empresa
celular com a Telesp (concessio-
nária fixa de São Paulo) é vista
como essencial para a estratégia
da Telefónica no Brasil. A opera-
ção brasileira era encarada como
motor de crescimento do grupo

espanhol, mas tem apresentado
resultados decrescentes nos últi-
mos meses, por causa da redu-
ção dos assinantes de telefonia
fixa e da paralisação das vendas
do serviço de banda larga Speedy
durante dois meses em 2009,
após panes recorrentes.

Ontem, a agência de classifica-
ção de risco Moody’s apontou
que a oferta apresentada pela Te-

lefónica na semana passada de
assumir o controle da brasileira
Vivo poderia ter efeitos positi-
vos em sua qualificação de crédi-
to. Segundo a Moody’s, a propos-
ta de compra em questão faz sen-
tido estratégico para a Telefóni-
ca, pois fortaleceria sua posição
competitiva no mercado de tele-
fonia celular do Brasil.
/ EFE E DOW JONES NEWSWIRES

Empreendedorismo

● Bom momento
O mercado de luxo foi um dos
mais afetados pela crise financei-
ra. Mas a recuperação foi rápida.
“O Brasil ganha novos milioná-
rios a cada ano”, destaca o pro-
fessor da Faap, Silvio Passareli.

Gerusa Marques / BRASÍLIA

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) fará, até o
fim deste ano, três licitações de
licenças para a prestação de ser-
viços de banda larga sem fio no

País. Segundo o cronograma
anunciado pelo conselheiro Jar-
bas Valente, os leilões ocorrerão
de agosto a novembro.

São licenças de terceira gera-
ção da telefonia celular (3G) e de
banda larga sem fio, para aten-

der tanto os grandes centros co-
mo a zona rural.

A primeira licença, de telefo-
nia celular 3G na chamada Ban-
da H, deverá ser leiloada em agos-
to. A previsão do conselheiro é
de que a área técnica da Anatel
encaminhará a proposta de edi-
tal ao conselho diretor até o fim
do mês e, com isso, o edital pode-
rá ser lançado no final de junho.
Pela proposta, só poderão parti-
cipar desta licitação empresas
que ainda não estão atuando no
mercado.

O segundo leilão será da fre-
quência de 3,5 gigahertz (GHz),
que deverá ser utilizada com a
tecnologia de banda larga sem
fio WiMax. Segundo Valente, em
junho, o conselho diretor da Ana-
tel deverá colocar em consulta
pública a proposta de regras des-
ta licitação. Ele estima que serão
necessários cerca de quatro me-
ses para a aprovação final e lança-
mento do edital. Com isso, o lei-
lão deverá ocorrerá no fim de no-
vembro.

Essa licitação chegou a ser ini-

ciada em 2006, mas foi suspensa
pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), que encontrou so-
brepreço nas licenças. Desde en-
tão, a Anatel está refazendo as
regras da licitação.

Por fim, a agência reguladora
deverá leiloar também a frequên-
cia de 450 megahertz (MHz) que
servirá para a banda larga rural.
As frequências de 450 MHz e de
3,5 GHz estão entre as priorida-
des traçadas pelo governo para a
Anatel no Plano Nacional de Ban-
da Larga.
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Construção e Serviços

PABX: (15) 3325-3878
www.consfer.com.br

Galpões Industriais e Comerciais;
Obras Civis, do Projeto ao

Acabamento;
Vão Livre até 30,00 m. P
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Pré-Moldados de Concreto e Estruturas Metálicas

Ligue já sem compromisso
TRIMETALCONSTRUÇÕES Industriais e Comerciais

Executamos toda sua Obra
- Projetos - Estruturas Metálicas - Estruturas em 

Concreto - Obras Civis - Instalações Complementares

trimetal@uol.com.br  |  www.trimetal.com.br
TEL/FAX : (19) 3608-3757

Estruturas Metálicas 
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PROMOÇĂOPROMOÇĂO
PPPPiiiisssscccciiiinnnnaaaa ddddeeee vvvviiiinnnniiiillll
8x4x1,408x4x1,40 Não incluso material construtivo.

R$ 5.900,00

R$ 590,0010x Construimos em todo Brasil.Consulte frete!

Construimos em todo Brasil.Consulte frete!www.aquanewpiscinas.com.br 5049.2315 • 5543.3699
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DIVULGAÇÃO

Empreendedores
oferecem produtos e
serviços exclusivos e
se destacam entre
as grandes grifes

Dedetização e Desratização

atacado@maxtemp.com.br | www.maxtemp.com.br 111111 2283-62812283-62812283-6281
Aquecendo Piscinas há 10 anos

economia | durabilidade | lazer garantido
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•Aquecedor digital e programável 
• Alta performance em aquecimento com economia
• Fácil de instalar, sendo piscina coberta ou não
• Assistência técnica garantida

10 vezes no10 vezes no
Cartão de CréditoCartão de Crédito

PISCINAPISCINA AQUECIDA
O ANO TODO!O ANO TODO!
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ATENDEMOS
TODO BRASIL!

TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS

CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT.MODELO
STANDART

STD 01 1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

1 central de ultra-som 150 m²

300 m²

700 m²

1.400 m²

SG 01

SG 02

Equipamento de ultra-som com tecnologia japonesa:
sem similar no Brasil.

RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!

Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.

BRASTÉCNICA Caixa Postal 101 - Cep 37130-000 - Alfenas - MG

Tels. (35) 3292-1889 /  Fax (35) 3292-1320

btc@brastecnica.com.br www.brastecnica.com.br
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‘Golden share’. José Sócrates, premiê português, quer ‘uma Portugal Telecom grande’

Exclusiva. Peça da grife de Ana Lúcia pode custar R$ 800
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 maio 2010, Economia & Negócios, p. B14.




