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A Telecom Italia tomará deci-
sões cruciais para suas opera-
ções na Itália e no Brasil nas pró-
ximas semanas. A companhia
decidirá se vai fazer uma oferta
pela operadora brasileira de tele-
fonia celular GVT, controlada
pela multinacional francesa Vi-
vendi. A Telecom Italia, contro-
ladora da operadora de celular
TIM, também deve definir se
continuará trabalhando pela
separação da rede italiana de
telefonia fixa em uma nova com-
panhia e se venderá a capacida-
de em condições de igualdade
para as operadoras.

BOLSA DE VALORES
Telecom Italia define
futuro das operações

Em recuperação judicial, a
Agrenco informou ontem que
firmou acordo com seus
credores, o que permi-
tirá a busca de um
investidor para capi-
talizar a compa-
nhia, solucionando
assim seu endivida-
mento. A empresa,
que pediu recupera-
ção judicial em 2008,
tem agora 30 dias para bus-
car uma solução de mercado
que permita a entrada de inves-
tidor interessado em capitalizar
a Agrenco.

A General Motors anunciou na
quarta-feira um acordo de US$

4,2 bilhões para comprar
as operações da finan-

ceira Ally Financial
na América Latina,
Europa e China, o
que dobra o braço
financeiro da mon-

tadora norte-ameri-
cana. A aquisição da-

rá à GM mais controle
sobre as opções de financia-

mento opara consumidores nos
mercados que respondem por
80% das vendas mundiais da
montadora.

Superintendência do Cade
dá aval à fusão Azul/Trip

Depois de perder anteontem o
posto de maior empresa do Bra-
sil em valor de mercado para a
Ambev, a Petrobrás recuperou
ontem – por pouco – o primeiro
lugar. A petroleira fechou a
quinta-feira com valor de mer-
cado de R$ 247,745 bilhões, en-
quanto a fabricante de cerveja
encerrou o dia a R$ 247,677 bi-
lhões – uma diferença de ape-
nas 0,03%. As ações da Ambev
tiveram queda de 0,7% enquan-
to as da Petrobrás subiram
0,16%. No mercado, segundo
analistas, a Petrobrás sofre com

o não reajuste dos combustí-
veis. “Calculamos uma defasa-
gem no preço da gasolina de
cerca de 25%”, diz Marcel Kussa-
ba, chefe da área de análise de
investimentos da Quantitas As-
set Management.

AGRONEGÓCIO

Aline Bronzati

A operadora de telefonia Claro
está preocupada com o prazo es-
tabelecido para o início das ope-
rações comerciais da tecnologia
4G, de acordo com o presidente
da operadora, Carlos Zenteno. A
obrigação das empresas é abril
de 2013 nas cidades sedes da Co-
pa das Confederações. “Esta-
mos trabalhando para cumprir o
cronograma”, disse.

Segundo Zenteno, uma das
maiores preocupações da com-
panhia é quanto à liberação do
espectro de frequência para ser
utilizado pelas operadoras. “Is-
so precisa ser acelerado para que
o 4G seja disponibilizado o mais
rápido possível. Estamos otimis-
tas e fazendo todas as negocia-
ções, mas este processo está bas-
tante devagar.”

Na opinião do executivo, o
ideal seria, que a liberação do “es-
pectro” ocorresse ainda em no-
vembro porque as operadoras
têm somente cinco meses para
terminar os testes e liberar as

operações comerciais do 4G. A
maior dificuldade para implanta-
ção da nova tecnologia está nas
cidades do Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Salvador, por conta
do porte delas.

Em conversa com jornalistas,
o presidente da Claro também
falou sobre o Plano Geral de Me-
tas de Competição (PGMC),
que vai reduzir as taxas de inter-
conexão móvel – o que significa
redução de receita para a compa-

nhia. “As empresas vão ter de re-
formular suas estratégias de ne-
gócios”, disse. Para compensar
as reduções das taxas, a Claro es-
tá trabalhando com foco em ser-
viços de dados, pagamentos mó-
veis e banda larga.

Parceria. Ontem, a operadora
anunciou uma parceria firmada
com o banco Bradesco para
atuar no segmento de pagamen-
tos móveis (m-payment). Dentre

as iniciativas que estão sen-
do desenvolvidas em conjun-
to estão a utilização de car-
tão pré-pago cobranded (moe-
deiro) pelo celular e o uso de
tecnologia sem contato
(NFC, na sigla em inglês) nas
transações com plásticos do
Bradesco nos aparelhos da
Claro.

Os produtos gerados dessa
parceria estarão disponíveis
para os clientes a partir do
ano que vem, independente-
mente da publicação das re-
gras para os meios de paga-
mentos móveis. “Se a regula-
mentação vier, será excelen-
te”, diz Marcelo Noronha, di-
retor executivo do Bradesco.

Previsão de lançamento. O
moedeiro cobranded, um car-
tão pré-pago vinculado a uma
linha de celular, deve ser lan-
çado comercialmente no iní-
cio do segundo trimestre do
ano que vem. Já a NFC estará
disponível a partir do segun-
do semestre de 2013, de acor-
do com Marcio Parizotto, di-
retor de produtos do Brades-
co Cartões.

O cartão pré-pago terá ban-
deira, segundo Parizotto, nas
transações que a exigem. No
entanto, ele não revelou qual
será a empresa parceira. So-
bre a emissão do plástico, ele
disse que esta será uma deci-
são opcional do cliente.

As duas empresas vão com-
partilhar o resultado financei-
ra da parceira: cada uma fica
com 50%.

Agrenco anuncia
acordo com credores

Samsung terá acesso a
acordo de Apple e HTC

TELECOMUNICAÇÕES VEÍCULOS TECNOLOGIA

Prazo para 4G entrar em
operação está apertado, diz Claro

Ações sobem e Petrobrás volta a ter
valor de mercado maior que a Ambev

As melhores regiões do mundo
para se abrir uma startup
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GM faz acordo para
comprar financeira

A Justiça dos Estados Unidos
obrigou a Apple a revelar à Sam-
sung detalhes do acordo judicial
estabelecido com a HTC, in-
cluindo os termos de um licen-
ciamento de patentes que vale-
rá por dez anos. A fabricante
sul-coreana entrou com liminar
contra a americana para ter aces-
so aos detalhes do acordo que a
Apple e a empresa taiwanesa
firmaram em novembro e não
detalharam para o mercado. A
Samsung alega ser “quase cer-
to” que tal acordo englobe pa-
tentes que estão no centro da
disputa entre ela e a Apple.

São Paulo é
a 13ª melhor
cidade para
‘startups’
Ranking global é liderado pela região do
Vale do Silício, nos EUA, berço do Google

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

São Paulo é a 13.ª melhor cida-
de do mundo para se abrir
uma empresa do zero, as cha-
madas “startups”. A pesquisa
mundial “Startup Ecosystem
Report 2012” mostra a cidade
brasileira à frente de outras
grandes capitais mundiais, co-
mo Moscou, Berlim e Cingapu-
ra, quando o tema são as pers-
pectivas para os novos em-
preendimentos. O ranking é li-
derado pelo Vale do Silício,
nos Estados Unidos; Tel-Aviv,
em Israel; e Los Angeles, tam-
bém nos EUA.

A pesquisa levou em conta oi-
to aspectos importantes para o
nascimento, desenvolvimento e
sucesso das startups. Entre os
quesitos, São Paulo é melhor
classificada no chamado “Índice
de Mentalidade”, característica
em que ficou em 5.º lugar no
mundo. Esse indicador mede
quanto os fundadores das com-
panhias são visionários, resisten-
tes, têm apetite ao risco, ética e
capacidade de superar os desa-
fios.

Outroitem combom desempe-
nho dos paulistanos é o “Índice
de Início”, onde São Paulo ficou
em 10.º lugar. Nesse caso, o indi-

cadormede quantodos empreen-
dedores da região conseguem, de
fato, iniciar um negócio. Por ou-
tro lado, a cidade ocupa um mo-
desto 19.º lugar no quesito “talen-
to” e é a 16.ª na capacidade de
influenciar e de estar alinhada
com as tendências mundiais, o
chamado “Trendsetter Index”.

Ecossistema. “São Paulo é o
maior e mais poderoso ecossiste-
ma de inicialização de empresas
no Brasil. Fundos de venture ca-
pital podem fazer uma contribui-
ção significativa para ajudar mui-

tas empresas locais”, diz o relató-
rio, que foi produzido pelo gru-
po espanhol Telefónica e pela
Startup Genome, comunidade
global de startups.

“Um fundo de investimento
concentrado em companhias
em estágio avançado de desen-
volvimento poderá levar star-
tups de São Paulo a se tornarem
líderes do mercado local ou mes-
mo potenciais companhias glo-
bais”, informa o documento,
que indica o mercado paulistano
como um bom alvo a investido-
res que procuram novos proje-

tos.
O anuário cita algumas expe-

riências bem-sucedidas no mer-
cado brasileiro. O estudo diz que
as lojas de calçados Dafiti e Net-
Shoes são dois bons exemplos. A
primeira empresa recebeu inje-
ção de R$ 50 milhões do fundo
alemão Rocket Internet. Já a Net-
Shoes recebeu aporte dos norte-
americanos do Tiger Global.

Antes, em 2009, o BuscaPé ha-
via recebido mais de US$ 300 mi-
lhões do fundo Napster. O estu-
do também cita como bem-suce-
didas as experiências do Kekan-

to, site colaborativo com rotei-
ros de lazer, e o Descomplica, pá-
gina destinada a aulas virtuais.

De acordo com a pesquisa, a
maioria absoluta das startups
paulistanas é formada por ho-
mens, que ocupam 96% dos pos-
tos de trabalho. Em São Paulo, a
média de idade é de 30,8 anos,
pouco abaixo dos 32,1 anos vis-
tos no Vale do Silício, por exem-
plo. Normalmente, trabalha-se
8,86 horas a cada dia em São Pau-
lo, enquanto na região berço da
Apple, eBay e Google, são 9,95
horas por dia.

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

A Superintendência Geral do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) emitiu
ontem um parecer favorável à
aprovação da associação entre
as empresas aéreas Azul e Trip,
mas recomendou que o compar-
tilhamento de voos entre a se-
gunda companhia e a TAM seja
extinto em até dois anos.

De acordo com o órgão anti-
truste, a operação de fusão entre
Azul e Trip foi notificada em 18
de junho, ainda sob a vigência da
antiga lei de defesa da concorrên-
cia. Por isso, o caso seguirá auto-
maticamente para julgamento
pelo plenário do Cade.

Segundo nota divulgada pelo
órgão, a Superintendência ava-
liou a fusão entre Azul e Trip co-
mo pró-competitiva. Ainda as-
sim, o parecer recomenda a ex-
tinção gradual do acordo de com-
partilhamento de voos firmado
pela Trip com a TAM antes da
fusão, que dava complementari-
dade para as empresas em rotas
regionais e entre as maiores cida-

des do País. “Com a associação
Azul/Trip, a manutenção de tal
acordo poderia desestimular a
concorrência no setor aéreo”,
afirma a nota do Cade.

Em agosto, o presidente da
Trip, José Mário Caprioli, havia
manifestado o desejo de seguir
com o acordo de compartilha-
mento com a TAM, mesmo após
a fusão com a Azul. “A TAM man-
tém code share (compartilha-
mento) com concorrentes, co-
mo no caso das empresas inter-
nacionais. Temos voos, como os
entre São Paulo e São José do Rio
Preto, por exemplo, que alimen-
tam voos internacionais da
TAM”, disse o executivo à época.

Competição. Para a Superinten-
dência do Cade, a fusão entre a
Azul e a Trip poderá resultar em
umanova empresa com maior ca-
pacidade de competir no setor
de aviação civil. “Entre outros be-
nefícios, a operação pode gerar
uma malha ampla e interligada,
com grande inserção regional”,
completa o documento. Juntas,
Azul e Trip terão cerca de 14% do
mercado nacional, fatia ainda
bastante inferior às participa-
ções das líderes Gol e TAM, que
superam 40% cada uma.

Na quarta-feira, a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) já
havia dado sua autorização pré-
via à fusão.

Modelo. Escritório do Buscapé, em São Paulo: empresa é citada como exemplo de startup que deu certo no País

US$ 4,2 bi

1. Vale do Silício (EUA)

2. Tel-Aviv (Israel)

3. Los Angeles (EUA)

4. Seatlle (EUA)

5. Nova York (EUA)

6. Boston (EUA)

7. Londres (Reino Unido)

8. Toronto (Canadá)

9. Vancouver (Canadá)

10. Chicago (EUA)

11. Paris (França)

12. Sydney (Austrália)

13. São Paulo (Brasil)

14. Moscou (Rússia)

15. Berlim (Alemanha)

16. Waterloo (Canadá)

17. Cingapura (Cingapura)

18. Melbourne (Austrália)

19. Bangalore (Índia)

20. Santiago (Chile)

Órgão pediu, porém,
o fim do acordo de
compartilhamento
de voos entre a
Trip e a TAM

Lentidão.
‘O processo
está
bastante
devagar’,
diz
Zenteno, da
Claro

Presidente da operadora
reclama de demora na
liberação do espectro de
frequência que será
usado pelas companhias

É O VALOR A SER
PAGO PELA GM POR

ATIVOS DA ALLY
FINANCIAL
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B28.




