
A saída do presidente-executi-
vo do Yahoo e a resolução de
uma disputa com um investidor
envolvendo questões técnicas,
podem abrir caminho para que
a problemática empresa tenha
um crescimento estável, segun-
do analistas de mercado.
No domingo, o Yahoo infor-

mou que o diretor demídia glo-
bal, Ross Levinsohn, ocupará a
presidência-executiva de for-
ma interina, após renúncia de
Scott Thompson, acusado de
forjar o currículo com uma for-
mação que não possuía.
Levinsohn, que ganhoudesta-

que ao comandar a unidade digi-
tal da Fox, da News Corp, é fre-
quentemente citado como um
executivo competitivo.
Thompson foi o terceiro presi-

dente-executivo a ser substituí-
do no Yahoo. A companhia tam-
bém garantiu três assentos no
conselho ao fundo de hedge li-
derado por Daniel Loeb.

Indicação aprovada
Analistas aprovaram a indica-
ção de Levinsohn, cuja forma-
ção é vista como essencial para
que o Yahoo reforce sua oferta
de mídia e melhore seus negó-
cios com publicidade.
“Ao mesmo tempo que isso

provavelmente prolonga os
atuais esforços para recupera-
ção da empresa, pode criar uma
companhia mais estável e foca-
da no futuro”, disse o analista
Ronald Josey, da ThinkEquity.
Para o analista Doug Anmu-

th, do JP Morgan, o Yahoo agora
terá um conselho mais pró-ati-

vo e próximo dos acionistas.
Ele ponderou, contudo, que

as mudanças no comando e no
conselho da empresa levanta-
ram dúvidas sobre o prazo para
a possível venda da participa-
ção que o Yahoo tem no grupo
chinês Alibaba. Um atraso, se-

gundo Anmuth, poderia decep-
cionar investidores de curto pra-
zo. O Wall Street Journal noti-
ciou ontem que antes de renun-
ciar Thompson revelou ao con-
selho de diretores e a vários co-
legas que estava com câncer de
tireoide. ■ Reuters

Noanopassado, a Simpress deci-
diu reposicionar seu negócio. A
empresa de 10 anos, conhecida
porprestar serviços de terceiriza-
ção de impressão, quer ampliar
sua atuação, entrando no seg-
mento de gestão de documentos
digitais. O objetivo é transfor-
mar papelada em arquivos digi-
tais e organizar esses processos
nas corporações. “Percebemos
que poderíamos levar novas
ofertas para nossos clientes”,
diz Vittorio Danesi, presidente
da Simpress. Alguns contratos
da nova fase foram fechados ain-
da em 2011, mas a abordagem é
o mote para este ano.
OnovoescopovaiajudaraSim-

press a crescer cerca de 20% em
2012, com receita de R$ 458 mi-
lhões. “Pretendemos continuar
crescendo em terceirização de
serviços de impressão. As novas
ofertas vêm como adicional para
acelerar esse crescimento”, diz
Danesi. Em cinco anos, a receita
deverá estar balanceada, com
50% para cada linha de negó-
cio.
A estratégia da Simpress é

uma tendência entre provedo-
res de serviços de impressão, co-
mo HP e Lexmark. Soluções de
gestão de documentos digitais
são uma forma de avançar so-
bre novas receitas, já que a ven-
da de hardware vem caindo, re-

duzindo margens, e o custo de
impressão por página, cobrado
na terceirização, está cada vez
menor. “Para aumentar receita
é preciso oferecer serviços de al-
to valor agregado e gerenciar
impressão é commodity”, diz
Fernando Belfort, analista de in-
dústria da Frost&Sullivan.
A tendência é impulsionada

por práticas de sustentabilida-
de e por exigências legais para
que empresas armazenemdocu-
mentos. “As empresas que sou-
berem tratar informações digi-
tais terão ganhos de custo ope-
racional e de eficiência”, afir-
ma Bruno Freitas, analista sê-
nior da IDC. O negócio de im-
pressão em si, avalia, não cairá
nos próximos anos no país,
mas passará por uma otimiza-
ção, com a redução do desperdí-
cio de páginas. Em 2011, foram
impressas 16 bilhões de pági-
nas em contratos de terceiriza-
ção no país. Em 2012 a IDC pre-
vê que serão 18 bilhões. ■

A GVT apurou um crescimento
de mais de 30% em sua receita
do primeiro trimestre sobre
um ano antes, após um forte
avanço em suas linhas de servi-
ço no período.
A receita da empresa totali-

zou ¤ 432 milhões (R$ 1,1 bi-
lhão) de janeiro a março, avan-

ço de 31,3%na comparação
com o mesmo intervalo de
2011, informou ontem a contro-
ladora da GVT, a francesa Vi-
vendi. Alguns dos destaques fo-
ram a receita de serviços de in-
ternet banda larga cresceu
26,3% e a receita com serviço
de voz aumentou 32,8%.
Onúmero de linhas em servi-

ço daGVT cresceu 43,3%nopri-
meiro trimestre, e totalizou
6,872 milhões. “Excluindo os

custos incorridos com o lança-
mento do serviço de TVpor assi-
natura, amargem EBITDAde te-
lecomunicações foi de 43,4%,
um aumento de 1,2 ponto per-
centual numa base anual”, se-
gundo comunicado.
Os investimentos ¤ 284 mi-

lhões, crescimento de 65,8%
sobre o primeiro trimestre do
ano passado. Neste ano, serão
lançados serviços em mais 23
cidades. ■ Reuters
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Simpress põe a
digital emnovaárea

TELECOMUNICAÇÕES

Oi fecha contratocom Nokia Siemens para
expandir rede móvel no Nordeste e Sudeste

ILUMINAÇÃO

Philips vai iluminar com LED o famoso
Empire State Building, símbolo de NY

Andrew Harrer/Bloomberg

Receita da GVT cresce 31,3% e chega a R$ 1 bi

Tony Avelar/Bloomberg

Rodrigo Capote

Analistas acreditam
na bonança do Yahoo

Conhecido como uma das maravilhas da engenharia e símbolo da
cidade de Nova York, o Empire State Building escolheu a Philips como
parceira para trocar as luzes de sua torre para LED. As duas empresas
inovaram no uso da tecnologia para criar um sistema dinâmico e
que permite a mudança de cores da fachada e mastro do prédio em
tempo real. No Brasil, a empresa é responsável pela Avenida Paulista.

Empresa prevê crescer 20%
em 2012 e passa a atuar com
gestão de documentos digitais

Número de linhas em serviço
aumentou 43,3% no trimestre
e totalizou 6,872 milhões

A Oi estabeleceu um novo contrato com a Nokia Siemens para melhorar
a qualidade de sua rede móvel nas regiões Nordeste e Sudeste.
O acordo inclui a expansão das redes de acesso 2G e 3G para serviços
de voz e dados, bem como a modernização da rede 2G em sete Estados
— seis no Nordeste e um no Sudeste. A Oi espera aumentar e reforçar
a cobertura e a capacidade do tráfego de voz e de banda larga móvel.

EMPRESAS

Para o mercado, o pior já passou. A renúncia de Thompson e a nova
organização devem abrir caminho para um crescimento estável

Levinsohnassumeapresidênciaapós renúnciadeThompson

Danesi,daSimpress: remandonamesmadireçãoqueconcorrentes

NOVOS NEGÓCIOS

Simpress disputa mercado
de gestão de documentos

R$ 383 milhões 
FATURAMENTO EM 2011

R$ 458 milhões 
PROJEÇÃO DE RECEITA PARA 2012

As três maiores área* Simpress, HP
e Lexmark

Fonte: Consultoria Frost&Sullivan*
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




