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Prefeitura de São Paulo quer trocar 300 relógios e instalar mais 700 até 2015; e substituir 6,5 mil abrigos de ônibus e 12 mil pontos de ônibus sem cobertura (totens)

Empresas | Serviços

G e st ã o Vencedores deverão
investir cerca de R$ 700 milhões

Consórc ios
disputam
public idade
em São Paulo
Daniele Madureira
De São Paulo

Depois de cinco anos sem ne-
nhum tipo de anúncio, a paisa-
gem urbana de São Paulo vai co-
meçar a estampar publicidade
em 2013. A Prefeitura vai conferir
hoje, no Anhembi, protótipos
em tamanho real dos futuros
abrigos de ônibus e relógios digi-
tais concebidos para expor pro-
paganda. Em outubro do ano
passado, o prefeito Gilberto Kas-
sab sancionou a lei 15.465, que li-
berou a propaganda em relógios
digitais e abrigos de paradas de
ônibus. Foi uma flexibilização à
Lei Cidade Limpa, em vigor desde
2007, e que havia banido os
anúncios dos espaços abertos de
São Paulo. Agora, sete empresas,
divididas em três consórcios,
concorrem para explorar publi-
cidade nos abrigos e relógios pe-
los próximos 25 anos, até 2038.

Para ter esse direito, o consórcio
vencedor pagará ao poder público,
no mínimo, R$ 265 milhões para
anunciar em abrigos e R$ 174 mi-
lhões, pelo menos, para levar pro-
paganda aos relógios. Esses valo-
res, que somam R$ 439 milhões,
referem-se apenas à outorga a ser
paga à Prefeitura e à São Paulo
Obras (SPObras), empresa pública
vinculada à Secretaria de Infraes-
trutura Urbana e Obras da capital.
O consórcio vencedor será o que
oferecer o maior valor na proposta
comercial, depois de ter sido apro-
vado nas etapas anteriores, de do-
cumentação e proposta técnica.

Do lado das empresas, o investi-
mento no mobiliário urbano é da
ordem de R$ 700 milhões. O con-
sórcio vencedor terá que aplicar R$
550 milhões para substituir os
atuais 6,5 mil abrigos de ônibus e

12 mil pontos de ônibus em cober-
tura (totens) nos próximos seis
anos, no máximo.

Quanto aos relógios, serão tro-
cados 300 e instalados outros 700
até o fim de 2015, o que demanda-
rá R$ 150 milhões.

As empresas só poderão vender
espaço publicitário em abrigos e
relógios novos. O pagamento à
SPObras, que fiscalizará o consór-
cio, será feito em parcelas mensais.

As propostas comerciais já es-
tão com a Prefeitura, em envelo-
pes lacrados, que só serão aber-
tos em outubro, em audiência
com as empresas participantes.
“Esperamos que todo o processo
licitatório termine até o começo
de novembro, para que a assina-
tura dos contratos com os vence-
dores seja feita ainda este ano”,
diz o diretor de gestão corporati-
va da SPObras, Francisco Christo-
van. Segundo ele, um mês depois
de assinar o contrato com a Pre-
feitura, as empresas tornam-se
responsáveis pelos espaços.

No caso da licitação envolven-
do abrigo de ônibus, essa respon-
sabilidade envolve a manuten-
ção dos equipamentos enquanto
eles não são trocados. A Odebre -
cht Transport, que integra o con-
sórcio “PRA SP”, estima um inves-
timento de R$ 40 milhões em
manutenção, que envolve pintu-
ra, reforma e limpeza das peças.

Também fazem parte do con-
sórcio “PRA SP” a Kalítera Enge-
nharia (que explorava o mobiliá-
rio urbano em São Paulo antes da
Lei Cidade Limpa), a Rádio e TV
Bandeirantes e a APMR Investi-
mentos (que é sócia da Band em
uma empresa que vende espaço
publicitário dentro dos ônibus
da capital e pertence ao Grupo
Ruas, dono da fabricante de ôni-

Mais informação nos relógios
De São Paulo

A nova licitação para substitui-
ção de relógios digitais em São
Paulo vai proporcionar uma distri-
buição mais justa dos equipamen-
tos pela cidade. Quem garante é a
SPObras, empresa pública que fi-
cará responsável por fiscalizar o
trabalho do consórcio vencedor.
“Até hoje, tínhamos 300 relógios
em São Paulo, concentrados na re-
gião central”, diz Francisco Chris-
tovan, diretor de gestão da SPO-
bras. O consórcio vencedor, po-
rém, terá que instalar, no mínimo,
150 relógios em cada uma das re-
giões da cidade e, no máximo, 100
equipamentos no centro da capi-
tal. “Será preciso ter relógios espa-
lhados por toda a cidade, inclusive
na periferia”, diz Christovan.

“Os novos equipamentos serão
um canal de comunicação do po-
der público com a comunidade”,
diz Alexandre Roubaud, diretor
geral da JCDecaux no Brasil, que
integra o consórcio “A Hora de São
Pa u l o”, com a P u b l i c r o n o. Além de
informar a temperatura e a quali-
dade do ar, os relógios vão trans-
mitir informações da Prefeitura,
como situação do trânsito e cam-
panhas de utilidade pública, diz.

No Brasil, a JCDecaux explorava
o mobiliário urbano de São Paulo
antes da Lei Cidade Limpa. Hoje, a
sua atuação está restrita a Salva-
dor, onde ganhou em 2000 uma li-

citação pelo prazo de 20 anos para
atender todo o mobiliário urbano
da capital baiana, o que envolve,
além de abrigos e relógios, bancas
de jornais e sanitários públicos,
entre outras peças. Em 2011, a em-
presa faturou € 2,5 bilhões.

O consórcio liderado pela Ode -
brecht Transport também partici-
pou da primeira fase da licitação
dos relógios, mas não avançou
porque uma das empresas não es-
tava com a documentação fiscal
em dia. O consórcio formado ape-
nas pela mexicana I M U, que ainda
não opera no Brasil, também foi
desclassificado na fase da docu-
mentação, segundo a SPObras, por
questões contábeis. A empresa, no
entanto, entrou com mandato de
segurança na 11ª Vara da Fazenda
Pública, para prosseguir. Com isso,
a SPObras foi obrigada a receber a
proposta técnica da IMU.

“Mas nós vamos entrar com um
pedido de reconsideração ao juiz
da 11ª Vara, porque se trata de
uma questão legal: a Lei de Licita-
ção impede que uma empresa que
não está com a documentação em
dia participe da concorrência”, diz
Christovan. Nesse caso, o consór-
cio liderado pela JCDecaux seria o
único a participar. “Nada na lei im-
pede que haja apenas um habilita-
do, que pode não ser escolhido”. O
Va l o r entrou em contato com a
IMU, mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição. (DM)

bus Caio). O consórcio contratou
o escritório carioca Índio da Cos-
ta AUDT para elaborar cinco no-
vos modelos de abrigos, disse ao
Va l o r Violeta Kertesz Noya, dire-
tora da Odebrecht Transport.

O outro consórcio é formado
pelas subsidiárias brasileira e ame-
ricana da JCDecaux, multinacional
francesa e líder global em mobiliá-
rio urbano e publicidade exterior.
O consórcio “Os Abrigos de São
Pa u l o” vai apresentar dois mode-
los de abrigo, desenhados pelos ar-
quitetos Carlos Bratke e Ruy Ohta-
ke. Para disputar a licitação dos re-
lógios no mobiliário urbano, o
grupo francês também participa
do consórcio “A Hora de São Pau-
l o”, com a P u b l i c r o n o, que explora-
va a publicidade nos relógios da
capital (ver texto nessa página).

Se a Odebrecht Transport vencer
a disputa, será a sua primeira in-
vestida em mobiliário urbano. A
empresa, criada há apenas dois
anos, é o braço da Odebrecht para
operar obras de infraestrutura —
aeroportos, rodovias, sistemas in-
tegrados de logística e mobilidade
urbana. Sob sua tutela estão, por
exemplo, a SuperVia (rede de trens
metropolitanos do Rio), a Embra-
port (Empresa Brasileira de Termi-
nais Portuários, de Santos) e a Con-
cessionária Rota das Bandeiras,
que administra o Corredor Dom
Pedro, no interior paulista.

“Acreditamos que o mobiliário
urbano tem completa sinergia
com os nossos outros negócios”,
diz Violeta. Por meio da SuperVia,

a Odebrecht Transport já explora a
publicidade dentro dos trens, o
que gera uma receita de mais de
R$ 20 milhões ao ano. Além disso, a
Odebrecht Infraestrutura é res-
ponsável pela construção de al-
guns dos estádios da Copa, como a
Arena Pernambuco, onde deve ex-
plorar os espaços publicitários.
Nos abrigos de ônibus, a ideia é
que os contratos sejam negociados
semanalmente. “Uma propaganda
não pode ficar muito tempo no
mesmo lugar para não correr o ris-
co de começar a fazer parte da pai-
s a g e m”, afirma Violeta.

Segundo a executiva, a volta da
publicidade exterior, ainda que
apenas parcialmente, à cidade de
São Paulo vai reativar o negócio em
todo o país. “As agências precisam
de escala para produzir suas peças
e São Paulo sempre foi o maior
m e r c a d o”, diz. A capital paulista
possui 6,5 mil abrigos de ônibus.
Fica à frente de Tóquio (6 mil), No-
va York (3,3 mil) e Londres (2,5
mil). A capital do Reino Unido tem
menos abrigos do que o Rio de Ja-
neiro (2,6 mil).

Nessa conta, não entram os
pontos de ônibus sem cobertura
(ou totens). Estes não serão explo-
rados comercialmente, mas o con-
sórcio ganhador será responsável
por sua manutenção. Segundo a
SPObras, até o 15º ano de conces-
são, está prevista a instalação de
mais 2,5 mil totens, além dos 12
mil já existentes, e de mais 1 mil
abrigos, fora os 6,5 mil atuais, para
atender o crescimento da cidade.

Cor reios
suspendem
entrega com
hora marcada
G reve
Lucas Marchesini
De Brasília

Os Correios suspenderam on-
tem as entregas com hora marcada
— Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje e
Disque-Coleta – na cidade de São
Paulo e sua região metropolitana,
além de Tocantins, Distrito Federal
e Paraná, por causa da greve dos
funcionários da empresa.

Apesar da estatal mencionar
apenas essas quatro regiões, 25
dos 35 sindicatos de servidores já
decidiram paralisar as atividades.
As outras dez unidades de base de-
cidem até terça-feira se também
cruzam os braços.

A suspensão dos serviços com
hora marcada é a primeira conse-
quência da paralisação. A situação
se agravou com o início do movi-
mento na cidade de São Paulo e no
Estado do Rio de Janeiro, que jun-
tos respondem por mais de 68% da
carga diária dos Correios.

A tendência é continuidade do
movimento. Os funcionários pe-
dem de 43,7% de reajuste. A estatal
oferece reajuste de 5,2%. Os Cor-
reios informaram ontem que 91%
dos funcionários da empresa estão
t r a b a l h a n d o.

Zara supera expectativas e lucra 32% mais no semestre
Varejo de moda
Miles Johnson
Financial Times, de Madri

Os lucros da espanhola Inditex,
a controladora das lojas Zara, cres-
ceram quase um terço no primeiro
semestre, depois que a maior vare-
jista de moda do mundo em valor
de mercado conseguiu sustentar o
crescimento tanto nas economias
abaladas da Europa, como nos
mercados emergentes.

O grupo — controlado majorita-
riamente pelo seu fundador, e o
homem mais rico da Espanha,
Amancio Ortega — informou que
o lucro líquido chegou a € 955 mi-
lhões no primeiro semestre, um

crescimento de 32% em compara-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado. No período, a companhia
abriu 166 lojas, elevando o total no
mundo para 5.963.

O crescimento sustentado ele-
vou a Inditex, neste ano, à condi-
ção de maior companhia da Es-
panha em valor de mercado, com
suas ações subindo 55% e ava-
liando-a em pouco menos de
€ 60 bilhões. Seus prazos curtos
de entrega e distribuição centra-
lizada vêm permitindo à compa-
nhia superar concorrentes es-
trangeiros como a sueca H&M.

No semestre, as vendas cresce-
ram 17% para € 7,23 bilhões, em
comparação a um aumento de 7%
no primeiro semestre do ano pas-

sado — a maior taxa de crescimen-
to desde o primeiro trimestre de
2007, demonstrando a capacidade
da Inditex de contornar a redução
dos gastos do consumidor na Eu-
ropa, ganhando participação de
mercado de concorrentes.

Os resultados vigorosos ficaram
acima das previsões dos analistas,
que foram mais uma vez surpreen-
didos pela capacidade da compa-
nhia de atender e superar expecta-
tivas de mercado já elevadas.

“Estes resultados mostram, mais
uma vez... a capacidade da Inditex
de compensar todas as incertezas
macroeconômicas, graças ao seu
modelo de negócios sem igual no
setor varejista de vestuário”, disse-
ram analistas da Mirabaud.

A companhia também conse-
guiu amenizar as preocupações
com os efeitos de uma desacele-
ração persistente da economia
europeia, abalada pela recessão,
com a participação das vendas
fora do continente crescendo pa-
ra 34% do total no primeiro se-
mestre, em comparação a 29% no
mesmo período do ano passado.

Uma redução das despesas
operacionais ajudou o lucro an-
tes dos juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) a
crescer 29%, para € 1,62 bilhão.,
enquanto a companhia mais
uma vez aumentou sua margem
bruta de lucro sobre as vendas
para o maior nível já alcançado
(120 pontos-base, para 59,6%).

Analistas do banco Espírito
Santo disseram que esse aumen-
to de margem foi ajudado em
parte pelos movimentos cam-
biais, com o euro mais fraco con-
tribuindo para o crescimento
imediato da receita, enquanto
que os custos mais altos dos insu-
mos e outros serviços da Turquia
e do Extremo Oriente foram dis-
tribuídos por causa do período
de execução mais longo.

O caixa líquido passou de € 2,9
bilhões no fim do primeiro semes-
tre do ano passado para € 3,4 bi-
lhões no mesmo período deste
ano, incluindo aí a aquisição, por €
192 milhões, de duas lojas em Lon -
dres. A ação da Inditex subiu
3,7% ontem, para € 95,31.

Abilio vota contra, mas Casino aprova propostas
G ove r n a n ç a
Graziella Valenti
De São Paulo

O Casino quer implantar novos
mecanismos de governança no
Grupo Pão de Açúcar(GPA), após
ter assumido o controle de fato da
empresa, em junho. Ontem, o con-
selho de administração de Wilkes,
holding controladora da varejista
que reúne o grupo francês e Abilio
Diniz, aprovou, com voto contrá-

rio do empresário brasileiro, que
propostas nesse sentido sejam ava-
liadas pelo conselho de adminis-
tração do GPA.

A notícia seria boa em qualquer
empresa. Mas no caso em questão,
tudo indica que esse será o esto-
pim de mais uma briga na belicosa
convivência entre Casino e Abilio
Diniz, presidente do conselho de
administração e, desde junho, mi-
noritário do grupo que ajudou a
fundar. O conselho de Pão de Açú-
car avaliará as medidas no próxi-

mo dia 27. Caso aprovadas, serão
encaminhadas para assembleia do
Pão de Açúcar.

Na segunda- feira, Abilio havia
encaminhado uma carta ao Casi-
no, negando- se a convocar a reu-
nião. Ele alegou que o objetivo
do grupo francês seria, na verda-
de, reduzir seu poder como pre-
sidente do conselho, o que feriria
o acordo de acionistas existente
entre eles desde 2006.

Entre as medidas sugeridas pe-
lo Casino estão a instalação de

um comitê de governança, de um
comitê de auditoria e algumas
modificações sobre quórum de
reuniões.

Esta difícil para o investidor de
Pão de Açúcar medir as reais in-
tenções de governança de seus
principais acionistas. Tudo indi-
ca que está em jogo uma briga de
poderes, pano de fundo de uma
negociação que anteciparia a saí-
da de Abilio Diniz da sociedade.

Durante a reunião de Wilkes,
ontem, o Casino apresentou em

seu voto argumentos contra as
críticas feitas por Abilio Diniz na
carta de segunda-feira.

As negociações entre os sócios
estão mornas desde que o Casi-
no assumiu o controle, confor-
me previa o acordo de acionistas
de 2006. Tudo indica que os con-
selheiros independentes terão
de ter cabeça fria para se mante-
rem focados apenas no interesse
da companhia, sem se contami-
nar pelos objetivos de cada um
dos sócios.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2012, Empresas, p. B5.




