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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Telefónica mantém projeto
de agrupar ativos na AL
Te l efo n i a
Daniele Madureira
De São Paulo

O principal executivo de finan-
ças da multinacional espanhola
Te l e f ó n i c a , Angél Vilá, confirmou
ontem que o grupo estuda fazer
uma oferta pública inicial (IPO, na
sigla em inglês) das operações da
empresa na América Latina.

“Nenhuma decisão foi toma-
da nesse sentido, mas estamos
trabalhando nos preparativos,
caso a empresa decida avançar
n i s s o”, disse Vilá, em teleconfe-
rência com analistas para divul-
gação do balanço do terceiro tri-
mestre. Segundo a companhia, a
ideia de reunir as subsidiárias da
região em uma única empresa e
vender ações em bolsa para co-
brir dívidas pode tomar corpo
em 2013. Em edição de 16 de
agosto, o Va l o r informou que

essa possibilidade estava sendo
discutida internamente.

Na bolsa de Madri, a ação da Te-
lefónica fechou o pregão de ontem
cotada a € 10, com queda de 2,1%.
Na Bovespa, o papel da V i v o, ope-
radora de telefonia móvel da Tele-
fónica no Brasil, encerrou com alta
de 0,84%, cotado a R$ 46,59.

Na América Latina, além do Bra-
sil, a Telefónica tem operações na
Argentina, Chile, Peru, Colômbia,
México e Venezuela. Este ano, pela
primeira vez, a receita da Telefóni-
ca na América Latina superou a da
Europa: 48,5% ante 48,4%, no acu-
mulado de janeiro a setembro. No
mesmo intervalo de 2011, a Euro-
pa respondeu por 51,5% da receita,
enquanto as operações na Améri-
ca Latina significaram 46%.

A receita do grupo no acumulado
dos nove meses foi de € 46,5 bilhões,
o que representou recuo de 0,3 pon-
to percentual sobre o mesmo perío-
do de 2011. O lucro líquido no pe-

ríodo subiu 26,4% para €3,4 bilhões.
“É importante destacar a nossa

menor dependência da Espanha,
que agora representa 24% das ven-
das e 32% do OIBDA”, disse Vilá. O
OIBDA é o lucro operacional antes
da depreciação e amortização. No
intervalo entre janeiro e setembro
de 2011, a Espanha representou
28% da receita e 23% do OIBDA.

O Brasil respondeu por 22% da
receita mundial da Telefónica nos
primeiros nove meses do ano, o
que equivale a € 10,25 bilhões. Em
reais, o montante representou li-
geira alta de 2,1%, na comparação
com o mesmo período de 2011.
Mas, em euros, houve queda de
4,4% nas vendas. Ao considerar
apenas o terceiro trimestre, houve
aumento de 2,3% na moeda local e
queda de 6,9% em euros.

Entre janeiro e setembro, o Bra-
sil significou 23% do OIBDA, mes-
mo percentual que o país ocupou
no fluxo de caixa operacional.

Teles aceitaram plano de metas, diz governo
Rafael Bitencourt
De Brasília

O governo disse acreditar que
o plano de estímulo à competi-
ção aprovado na semana passada
pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) foi “bem-
a c e i t o” pelas operadoras do se-
tor. A constatação, segundo o mi-
nistro Paulo Bernardo, se baseia
na ausência, quase absoluta, de
queixas das empresas, desde o
anúncio da aprovação das novas
regras. Para o ministro, esse “si -
l ê n c i o” foi a forma de comemo-
ração escolhida pelas operado-
ras, já que elas esperavam uma
“pancada maior” com a imposi-
ção de exigências mais severas no
Plano Geral de Metas de Compe-
tição (PGMC).

Instantes após as declarações
do ministro, o diretor de assun-
tos regulatórios da TIM, Mario
Girasole, reconheceu que as me-
didas são importantes para o es-
tímulo à competição no mercado
brasileiro e representam o prin-
cipal marco regulatório desde a
Lei Geral de Telecomunicações
(LGT). Ainda assim, a TIM teria

ressalvas a fazer sobre o plano,
segundo o diretor.

Uma das ponderações feitas
por ele está relacionada ao trata-
mento dado à Nextel, que será
beneficiada em sua classificação
de empresa de pequeno porte.
Tal enquadramento não caberia,
segundo o executivo, pelo fato de
a prestadora contar com uma re-
ceita importante no segmento.

“A Nextel será favorecida por
uma vantagem competitiva muito
r o b u s t a”, disse Girasole em entre-
vista concedida durante o 3o Sim -
pósio Internacional da Cullen.
Com o PGMC, a Anatel submete as
prestadoras de maior porte a re-
gras mais rígidas para garantir o
aumento da competição no setor.
Na telefonia celular, foram enqua-
dradas as quatro principais opera-
doras (V i v o, TIM, Claro e Oi).

O plano, por outro lado, exime
as pequenas prestadoras de cum-
prirem as mesmas obrigações das
grandes empresas. As teles de me-
nor porte contarão, por exemplo,
com uma cobrança reduzida da ta-
xa de interconexão e o direito de
acesso às redes das grandes opera-
doras. Além da Nextel, outras em-

presas integram esse grupo, como
CTBC e Sercomtel.

Girasole também esperava que
a redução escalonada da taxa de
interconexão nos próximos anos
fosse “mais suave”. Na avaliação
do governo, a taxa de intercone-
xão cobrada a cada minuto deve
cair do patamar de R$ 0,48 para
R$ 0,10, em quatro anos.

Embora a taxa represente boa
parte da receita das operadoras de
celular, o governo considera que a
cobrança elevada provoca uma dis-
torção no setor com a formação de
“clubes exclusivos”. Isso ocorre
quando os clientes realizam ligações
somente para celulares da mesma
operadora devido ao alto custo da li-
gação para usuários de empresas di-
ferentes. Outro reflexo é observado
quando as pessoas começam a usar
chips de diferentes operadoras para
falar mais barato intrarrede.

Entre os novos mecanismos des-
tacados pelo ministro está aquele
que obriga o compartilhamento
de redes antigas com as concor-
rentes. Para as novas redes de fi-
bras ópticas será aplicado um pra-
zo de exclusividade na operação
pelos primeiros nove anos.

Site vai representar país no exterior
I n ova ç ã o
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos

Uma rede social que se propõe a
facilitar o trabalho voluntário foi
escolhida para representar o Brasil
na competição Falling Walls Lab,
na Alemanha. Promovida pela Fal-
ling Walls Foundation, entidade
sem fins lucrativos, a competição
já se tornou tradicional na Europa.
Mais de 100 projetos foram sele-
cionados neste ano, envolvendo as
ideias mais inovadoras em termos
de avanço tecnológico e científico,
desenvolvidas por representantes
de 80 países. A fase final ocorre ho-
je e amanhã, em Berlim.

A rede social Atados foi selecio-
nada no mês passado, em São Pau-
lo. Pela primeira vez, o concurso foi
realizado no Brasil. Para Ilnort
Rueda Saldívar, sócio da consulto-
ria A.T. Kearney, responsável pela
competição no Brasil, a Atados
mereceu vencer porque já está em
funcionamento e acompanha
uma tendência mundial, de parti-
cipação das pessoas e das empre-
sas no ambiente social.

Cerca de 600 convidados assis-
tirão às apresentações dos proje-
tos, que serão feitas em inglês e
vão ocupar, no máximo, três mi-
nutos cada uma. O público-alvo
do concurso são estudantes, pes-
quisadores e empreendedores
com até 35 anos de idade, disse
Renato Ribeiro, principal execu-
tivo da A.T. Kearney no Brasil.

O requisito para participar do
concurso no Brasil, de acordo
com a consultoria, era apresen-
tar uma ideia capaz de gerar um
impacto relevante na sociedade.
“Em Berlim, o projeto do Atados
será conhecido por potenciais in-
vestidores e membros da acade-
mia, ganhando visibilidade in-
ternacional”, afirmou Ribeiro.

Criado por quatro estudantes
da Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo
(FEAUSP), o site Atados dispu-
tou uma vaga na etapa final com
outros 11 candidatos.

O estudante André Cervi, um
dos criadores da rede social, dis-
se estar confiante porque o site
reúne elementos para ser um ca-
talisador de mudanças sociais no

Brasil, com pouca tradição em
trabalho voluntário.

Segundo pesquisa do Ibope In-
teligência, apenas 18% da popu-
lação no país realiza algum tipo
de trabalho voluntário. A falta de
informações sobre o assunto é
um dos fatores que mantêm as
estatísticas baixas. “Muita gente
quer realizar trabalho voluntá-
rio, mas não sabe por onde co-
meçar. O Atados centraliza as
oportunidades e facilita o acesso
das informações aos interessa-
dos”, disse Daniel Morais, outro
fundador do site.

“Queremos ampliar o volun-
tariado por meio da interação
social e para isso já temos mais
de 2,4 mil seguidores no Facebo-
ok, cerca de 70 instituições do
terceiro setor como parceiras,
além de mil vagas cadastradas
em São Paulo”, afirmou Cervi.

No Atados, o usuário pode co-
nhecer oportunidades de traba-
lho voluntário perto de sua casa e
obter informações sobre seu cír-
culo de amizades, como saber de
quais atos voluntários seus ami-
gos do Fa c e b o o k pretendem par-
ticipar. A facilidade para encon-

trar vagas e informações sobre o
histórico de atuação no terceiro
setor estão entre os principais di-
ferenciais do site, disse Cervi. O si-
te está dividido em três módulos:
as necessidades das instituições,
o perfil delas e a interação social.

A ideia dos fundadores do Ata-
dos, disse Cervi, é expandir a
atuação do site, hoje restrito à ci-
dade de São Paulo, para outras
capitais brasileiras. Para isso, os
estudantes começaram a intensi-
ficar a divulgação do projeto,
lançado na semana passada por
meio do Facebook.

A utilização do site poderá ser
feita gratuitamente pelos usuá-
rios. Os fundadores do Atados
esperam sustentar o projeto por
meio de patrocínios. “Já estamos
em contato com algumas em-
presas para discutir esse assun-
t o”, afirmou Cervi.

A rede social também está en-
tre os 300 melhores projetos de
empreendedorismo seleciona-
dos pelo programa Santander
Universidades, que apresentará
o vencedor no dia 11. O site, disse
Cervi, competiu com outras 10
mil ideias de todo o país.

Cade congela acordos
que envolvem EMI
Concorrência
Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) conge-
lou os negócios em que parte da
gravadora EMI é vendida para a
Universal e a outra parte é compra-
da pela S o n y. Esse foi mais um ca-
pítulo da chamada “guerra das
g r av a d o r a s ”, na qual a Warner con-
testa as duas operações realizadas
no fim de 2011, alegando que as
movimentações causariam grande
concentração de mercado.

A EMI foi dividida em duas par-
tes: o negócio de edição e ativida-
de de gravação. A primeira foi
comprada pela Sony, sob um
acordo de US$ 2,2 bilhões. A se-
gunda parte foi adquirida pela
Universal, do grupo francês Vi-
vendi, por US$ 1,9 bilhão. Os con-
tratos foram fechados com o Citi -
g r o u p, controlador da EMI.

Na prática, o órgão antitruste
aprovou, ontem, uma medida cau-
telar para cada caso. Preocupado

com os efeitos dos negócios no
Brasil, o Cade decidiu preservar as
características das empresas “caso
algo que seja entendido como pro-
blemático possa depois ser reverti-
d o”, disse o conselheiro Alessan-
dro Octaviani, relator de um dos
processos analisados na sessão e
que tinha pedido vista do outro.

Autor das duas medidas cautela-
res, Octaviani explicou que a decisão
de ontem tem o mesmo efeito de um
Acordo de Preservação de Reversibi-
lidade da Operação (Apro). Nesses
casos, o entendimento não foi alcan-
çado e o órgão antitruste impôs a se-
paração dos negócios até que o Cade
julgue as aquisições.

Segundo o conselheiro, o Cade
quer analisar os processos o mais
rapidamente possível, mas isso
depende de informações solicita-
das às companhias.

Em setembro, a fusão da EMI
com a Universal foi aprovada nos
Estados Unidos e na Europa, mas
as autoridades europeias fizeram
observações, como a exigência de
que um terço dos ativos da EMI
sejam vendidos.

Est rat é g i a Fundo reforça aportes e
lança serviço de pagamento móvel

Grupo Rocket
Internet eleva
invest imentos
no Brasil

CLAUDIO BELLI/VALOR

Rodrigo Sampaio, presidente da Rocket Internet América Latina (à esquerda); e Rennan Fortes, diretor da Payleven: potencial na área de serviço móvel

Cibelle Bouças
De São Paulo

O grupo alemão de investimen-
tos Rocket Internet, especializado
em negócios on-line, decidiu re-
forçar os investimentos no Brasil. A
companhia, que tem participação
em 16 empresas novatas no país,
trouxe ao mercado brasileiro o ser-
viço de pagamento Pa y l e v e n , em
operação em seis países: Alema-
nha, Holanda, Polônia, Itália, Espa-
nha e Reino Unido. O grupo tam-
bém tem feito aportes adicionais
nas “startups” de sua carteira.

A Payleven iniciou suas opera-
ções globais há seis meses, com in-
vestimento de € 10 milhões (R$ 25
milhões). O valor aportado no Bra-
sil é mantido em sigilo. Rodrigo
Sampaio, presidente da Rocket In-
ternet América Latina, disse, no en-
tanto, que parte “s i g n i f i c a t i v a” dos
recursos foram aplicados no país.

A Payleven atua no país há três
meses, oferecendo um sistema de
pagamento que permite efetuar
compras com cartões de crédito
das bandeiras American Express,
Dinners Club, E l o, Mastercard e Vi -
sa usando smartphones e tablets.

O sistema de pagamentos é
composto por um leitor de car-
tões, que é acoplado ao dispositi-
vo móvel, e aplicativos para iPho-
ne, iPad e iPod Touch, da Apple,
ou para aparelhos com o sistema
Android, do Google. Os leitores
são fabricados na China e os apli-
cativos foram desenvolvidos no
Brasil, disse Rennan Fortes, dire-
tor da Payleven. “O software foi
desenvolvido para atender à de-
manda específica do Brasil, como
o pagamento pré-datado e par-
c e l a d o”, afirmou. O serviço já foi
adotado por 600 clientes no Bra-
sil, entre lojistas e profissionais
liberais. “A meta é chegar ao fim

de 2013 com 500 mil usuários no
país”, disse Fortes.

O otimismo de Fortes está asso-
ciado ao cenário favorável para pa-
gamento móvel. O mercado de
cartões de crédito, débito e de re-
des e lojas no país registrou R$ 191
bilhões de faturamento no segun-
do trimestre, 20% superior ao do
mesmo período de 2011, segundo
a Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs). Dos 259 milhões de celu-
lares em uso no país, 63,6 milhões
possuem conexão à internet, o que
favorece a adoção do pagamento
móvel. As vendas desses aparelhos
cresceram 84% em 12 meses até se-
tembro, segundo a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel).

Como a Payleven, aproximada-
mente 15 companhias lançaram
serviços de pagamento móvel no
país. O avanço dessas empresas le-
vou o Banco Central, na semana

passada, a desenvolver um projeto
de lei para regulamentar os siste-
mas de pagamento móvel. O pro-
jeto será avaliado pelo Congresso
Nacional até o fim do ano.

Sampaio disse que a Payleven
completa a oferta de serviços de
internet das empresas do grupo
alemão no país. Desde que come-
çou a operar no Brasil, há dois
anos, o grupo instalou 16 “star -
tups”, a maioria dedicada ao co-
mércio eletrônico, como a Dafiti,
loja de moda, acessórios e estilo
de vida; a Ka n u i , de produtos es-
portivos; e a M o b l y, de móveis e
objetos de decoração.

“O Brasil é uma região prioritá-
ria para o grupo. Por isso, boa par-
te dos investimentos tem se con-
centrado no país”, disse Sampaio.
Em dois anos, a Rocket Internet
investiu no país em torno de R$
500 milhões. E tem mais R$ 500
milhões para investir na América

Latina e em países da África no
prazo de dois anos. A previsão é
que até dezembro parte das com-
panhias do grupo receba novos
aportes. A Easy Taxi, por exemplo,
recebeu aporte de R$ 10 milhões
em setembro.

A Easy Taxi controla um serviço
que permite localizar e chamar tá-
xis pela internet ou com o uso de
aplicativos para smartphones. O
serviço conta com 500 taxistas ca-
dastrados no Rio de Janeiro e em
São Paulo e pouco mais de 5 mil
usuários. Com o recurso, a compa-
nhia pretende expandir a sua ope-
ração para dez capitais brasileiras.
A meta é chegar a 50 mil usuários
cadastrados até o fim do ano.

A companhia não revela o va-
lor total que planeja investir em
“startups” no país neste ano.
Além do segundo aporte em par-
te das companhias do portfólio, a
Rocket Internet prevê abrir uma

ou duas companhias novatas no
país até dezembro.

Diferentemente dos investido-
res do Vale do Silício, que buscam
projetos inovadores, a Rocket In-
ternet aporta recursos em projetos
que já possuem um modelo de ne-
gócios bem-sucedido nos Estados
Unidos e na Europa. O grupo esco-
lhe entre seus funcionários profis-
sionais com as qualidades para to-
car os novos negócios. No país, a
Rocket e suas empresas têm em
torno de 3 mil funcionários.

No mundo, o grupo tem opera-
ções em 45 mercados, com 48
“startups”, e emprega 15 mil pes-
soas. A Rocket Internet foi fundada
em 2007 pelos irmãos alemães
Mac, Oliver e Alexander Samwer.
Atualmente tem, entre os sócios
investidores, os grupos AB Kinne-
vik, Holtzbrinck Ventures, Milli -
com International Cellular e J. P.
Morgan Asset Management.
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Text Box
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