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EXPANSÃO

Fogo de Chão investe R$ 9 milhões na
primeira unidade na zona norte em São Paulo
Com investimento de R$ 9 milhões, a rede de churrascarias
Fogo de Chão inaugura hoje a sua quarta unidade na capital paulista
e a primeira na zona norte da cidade. Com 1.400 metros quadrados
de área construída, no Shopping Center Norte, e capacidade para
500 lugares, a nova unidade tem uma adega com 8 mil garrafas
de vinho armazenados e estacionamento exclusivo.

País terá 135 milhões
de aparelhos com
internet até 2014
rão, sem inteligência, muito espaço em seus data centers, e
não entregarão serviços adequados a seus clientes.
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Para embasar esta visão, a GSMA afirma que taxa de cresciredacao@brasileconomico.com.br
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ligentes e tablets, será de 83%
mais recente relatório da GSMA
até 2020 — número que vem
aponta que a mobilidade será o
sendo observado desde 2008.
coração das transformações no
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mento que se espalha para toda
no País e a demanda de disponia América Latina.
bilidade por conexões móveis
De acordo com o estudo, o
deve aumentar em 19 vezes.
Brasil é o quarto maior mercaBerbabè acredita, também,
do móvel do mundo, com mais
que todos esses gigantescos núde 260 milhões de dispositivos
meros serão a chave do aumenativos, sendo que 60 milhões
to de produtividade dentro das
acessam banda larga. A GSMA,
empresas, estimulando, por
entidade que reúne provedores
exemplo, a colaboração, pois
de serviços de telefonia celuconforme os funcionários comelar, projeta que, até 2014, os
çam a se espalhar, a interação
aparelhos com acesso à interatravés de ferramentas e solunet saltarão para 135 milhões
ções aumentará significantede unidades, trazendo à tona
mente, tornando-se um dos
serviços como educação, saúprincipais meios de contato.
de e comércios móveis — esA oportunidade é grande, de
ses, segundo Franco Berbabè,
fato, mas os desafios são maiopresidente do conselho da GSres. Como notado por Anne BouMA e presidente
verot, diretorada Telecom Italia
geral da GSMA,
Demanda por
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quanto a instalano País.
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A explosão na
essa burocracia
compra de smaratrapalha a distphones e tablets é a grande
persão real e entrega sensata de
causa do resultado, e o fato de
serviços das operadoras para os
as empresas começarem a penclientes. “Sabemos que é necessar na flexibilização do ambiensário respeitar essas leis, mas o
te de trabalho, através da dispoideal seria ter uma proposta
nibilização desses equipamenmais efetiva e enxuta, que estitos seja para campo ou home
mulasse a ampliação das redes e
office, por exemplo, também
serviços, como o LTE”, pontua
alavanca os números apresentaAnne, que diz que os problemas
dos pela GSMA no relatório Brade disponibilidade só serão rezil Mobile Observatory.
solvidos com o crescimento das
O fato é que, conforme o conunidades de dispersão de sinal.
sumo de internet aumenta, as
Talvez o maior desafio notanecessidades de armazenar, gedo pela GSMA seja a Copa do
renciar e analisar esses dados
Mundo, onde a instituição espetambém crescem e, novamenra que seja gerado cerca de um
te, voltamos a bater na tecla do
milhão de conexões em roaBig Data, assunto comum a diming no País, produzindo tráfeversos setores da economia. Pogo 300% maior que o comum.
rém, no caso das telecomunicaNas Olimpíadas de Londres, pações, o tema é crítico pois, caso
ra se ter uma ideia, 60 gigabytes
não ocorra o acompanhamento
por segundo cruzaram a rede da
coordenado dessas informações
capital da Inglaterra, e a expecgeradas pelo acesso via voz ou
tativa é que esse valor seja cada
dados, as operadoras acumulavez maior no país. ■

Renúncia

Luciani renunciou aos cargos
no início de maio deste ano. Na
época, a ação da empresa era cotada no patamar de R$ 10 e hoje
é negociada perto de R$ 7.
A JVCO, parte da Docas Investimentos, de Tanure, era a antiga
controladora indireta da Intelig,
adquirida pela Tim em 2009. A
empresa não informa o tamanho
de sua participação na operadora.
A Tim tem enfrentado uma série de revezes nos últimos meses, como a suspensão de vendas do segmento de telefonia
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A JVCO, acionista minoritário
da Tim Participações, abriu processo contra a Telecom Italia na
justiça do Rio de Janeiro, pedindo indenização à operadora brasileira com base em uma postura que afirma ser de abuso de poder por parte do grupo italiano
que tem causado prejuízos a empresa e seus acionistas.
A ação da JVCO, controlada
pelo empresário Nelson Tanure,
não estabelece o valor do pedido de indenização, mas cita como parâmetro a queda no valor
de mercado da Tim. “Desde o
afastamento de Luca Luciani,
ex-presidente da Tim, os acionistas viram o valor da companhia ser reduzido em mais de
um terço, o que corresponde a
uma perda de R$ 10 bilhões.”
Representantes da Tim no
Brasil não puderam comentar o
assunto de imediato. A Telecom
Italia não pode ser contatada.
Na semana passada, a JVCO
acusou a Tim de irregularidades
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móvel em diversos Estados aplicada pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). Na
ação, a JVCO afirma que durante gestão na Tim, Luciani adotou uma política comercial
“agressiva que resultou em graves problemas de qualidade dos
serviços prestados”.
O presidente da Tim, Andrea
Mangoni, negou que a Telecom
Italia tenha operado com abuso
de poder sobre seus sócios minoritários no Brasil e defendeu
seu antecessor, Luca Luciani.
Segundo ele, Luciani não enfrentava nenhuma investigação
na Itália, quando foi nomeado
no Brasil. “Luciani sempre foi
um excelente administrador”,
disse, afirmando que não há
possibilidade de mudanças na
estratégia da empresa. “O balanço da Tim é sólido, transparente e auditado. Não apresenta problema e não temos nenhuma dívida”, afirmou.
Por meio de nota, a Tim informa que, como se trata de uma
ação judicial, a companhia se posicionará sobre o caso em juízo.
A operadora reitera, que todos
os seus balanços são sólidos,
transparentes e auditados por
empresas independentes. ■
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Gabriela Murno e Alberto Alerigi Jr

no balanço, afirmando que a empresa tem uma dívida de R$ 6,6
bilhões, alegação negada pela
operadora e que gerou um tombo nas ações da empresa.
Segundo a JVCO, representada pelo escritório de advocacia
Bulhões Pedreira, a Telecom Italia indicou Luciani para os cargos de membro do Conselho de
Administração e presidente da
Tim, “quando sabidamente já se
encontrava sob investigação
promovida pelo Ministério Público italiano, por suspeita de
prática de fraudes com o propósito de inflar a base de clientes
da Telecom Italia.”
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Desde a saída do presidente da
Tim, em maio, as ações da
empresa caíram perto de 30%
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Minoritário processa
Telecom Italia por
abuso de poder

ed
u

ca

Saída de Luca Luciani da Tim teria causado prejuízos à empresa, que só se posicionará na Justiça
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Levantamento é da GSMA,
entidade que reúne
operadoras de telefonia celular

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.

