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Locaweb adquire o controle acionário da TraySERGIO ZACCHI /VALOR

Gilberto Mautner, executivo-chefe da Locaweb: expansão da oferta

Serviços
Cibelle Bouças
De São Paulo

A L o c aw e b, companhia brasilei-
ra de serviços de infraestrutura de
tecnologia da informação (TI), ad-
quiriu o controle acionário da Tr a y,
especializada na oferta de softwa-
res básicos para a criação de lojas
virtuais (as chamadas plataformas
de comércio eletrônico). O valor da
aquisição é mantido em sigilo pe-
las companhias. Gilberto Mautner,
executivo-chefe da Locaweb, disse
que a aquisição supera 50% da par-
ticipação acionária da Tray e foi
concluída com recursos próprios.

A Locaweb encerrou o ano pas-
sado com uma receita de R$ 194
milhões e não divulga a projeção
de crescimento para este ano. A
companhia tem como meta inves-
tir R$ 100 milhões entre 2011 e

2017, para fortalecer a sua oferta
de serviços no país. Em 2010, a em-
presa vendeu 20% de seu capital
para o grupo de investimentos Sil-
ver Lake, por US$ 68 milhões.

Mautner disse que dos 250 mil
clientes que a Locaweb possui,
aproximadamente 100 mil são va-
rejistas e muitos apresentavam de-
mandas para fortalecer os sites de
comércio eletrônico. A Locaweb
oferecia alguns serviços, como e-
mail marketing, ferramentas para
atendimento on-line ao consumi-
dor e tecnologia para criação de
aplicativos para smartphones. Mas
em estudos internos, os sócios per-
ceberam que, para se tornar um
grande competidor nesse segmen-
to, seria necessário investir no de-
senvolvimento de tecnologias por
três a quatro anos.

Há um ano, a companhia come-
çou a avaliar empresas do setor pa-
ra adquirir. Atualmente, os princi-

pais competidores na área de pla-
taformas de comércio eletrônico
são Jet, Microsoft, BuscaPé, Raku -
ten, Oracle e IBM.

Fundada em 2003, a Tray tem
4,5 mil clientes. Além do software
para a construção da loja virtual, a
companhia oferece serviços de pu-
blicidade on-line, geração de tráfe-
go de usuários, sistemas anti-frau-
de e pagamento móvel. Com 120
funcionários e escritórios em Marí-
lia (SP), Alphaville (SP) e São Paulo,
a companhia previa dobrar a sua
receita este ano, para R$ 20 mi-
lhões. “Já estávamos nos preparan-
do para expandir a operação no
Brasil e ficamos felizes em tornar a
empresa o braço de comércio ele-
trônico da Locaweb”, afirmou Wal-
ter Leandro Marques, executivo-
chefe da Tray.

Este ano, a Tray adquiriu o siste-
ma de pagamentos SuperPay e lan-
çou serviços para microempresas.

Segundo a consultoria e-bit, o co-
mércio eletrônico crescerá 25% es-
te ano, para R$ 23,4 bilhões, e o
maior crescimento se dará entre
lojas virtuais pequenas e médias,
que somam aproximadamente
300 mil sites. Esse segmento de lo-
jas virtuais respondeu por 8% da
receita do comércio eletrônico em
2011. E a expectativa é que esse
grupo passe a representar 20% da
receita do setor até 2015.

A Tray tinha por meta expandir
a atuação no Nordeste do país.
Mautner disse que a direção da
Tray continuará a cargo dos funda-
dores, Walter e Willians Marques,
e a estratégia da companhia será
mantida. “A expectativa é que com
a integração da oferta de serviços
da Locaweb e da Tray, a empresa
possa crescer entre 40% e 50% em
2013”, disse Mautner. Ele não in-
forma quanto a receita da Tray re-
presentará para a Locaweb.

Alemã G&D faz aporte de R$ 110 milhões no Brasil
Est rat é g i a
Bruna Cortez
De São Paulo

A alemã Giesecke & Devrient
(G&D), especializada em chips pa-
ra cartões bancários e celulares,
atua no país há 11 anos, mas uma
das medidas mais importantes da
companhia no mercado brasileiro
foram tomadas recentemente. De-
pois de comprar a participação de
5% detida pela brasileira Burti e as-
sumir integralmente o capital da

joint venture G&D Burti — que
agora passa a se chamar apenas
G&D —, a companhia fez um inves-
timento de R$ 110 milhões em sua
fábrica no Brasil.

“Sermos donos do negócio era
uma das exigências para que a
matriz aprovasse o investimen-
t o”, disse ao Va l o r Luiz Claudio
Menezes, diretor-geral da G&D
na América do Sul.

O investimento feito na fábri-
ca em Itaquaquecetuba, na Gran-
de São Paulo, foi usado principal-
mente para a compra de máqui-

nas e a automatização de algu-
mas etapas de trabalho, de acor-
do com o executivo. Apesar de a
Burti deixar de ser sócia da G&D,
a fábrica continua a funcionar
dentro do complexo industrial
da empresa brasileira, que cobra
um aluguel pelo uso do terreno.

Com as melhorias em sua fá-
brica no Brasil, a G&D se prepara
para atender o aumento da de-
manda por chips não só por par-
te de bancos e operadoras de te-
lecomunicações, mas também
em diversas outras frentes. Por

conta de projetos como o Novo
Registro de Identidade Civil
(RIC) e a implantação de chips
na frota nacional de veículos, o
segmento de governo é uma das
principais apostas da compa-
nhia no país, segundo Menezes.

A área de governo representa
entre 10% e 15% das vendas da
G&D no Brasil, disse o executivo.
O segmento de telecomunica-
ções é responsável por 55% do fa-
turamento, enquanto a área ban-
cária representa entre 30% e 35%.

A G&D não divulga dados es-

pecíficos de sua receita no Brasil.
No mundo, a companhia obteve
faturamento de € 1,6 bilhão no
ano fiscal de 2011. Segundo Me-
nezes, a América do Sul repre-
senta entre 3% e 4% desse total. A
receita da companhia no Brasil
avançou 38% no período e a ex-
pectativa é encerrar o exercício
de 2012 com crescimento entre
15% e 20%. Já para 2013, as pro-
jeções são mais otimistas. “Espe -
ramos um crescimento de 25%
para 2013, principalmente por
conta do aquecimento da de-

manda de projetos do governo”,
disse Menezes.

No Brasil, outra aposta da G&D
é a venda de cartões feitos com
policarbonato. “Por ser mais re-
sistente, o material tem sido cada
vez mais procurado no caso de
carteiras de entidade de classe”,
disse Menezes.

Os chips fabricados pela G&D
no país são vendidos para o mer-
cado local e exportados para a
Argentina, o Chile, o Uruguai, o
Paraguai, a Bolívia, o Equador, a
Venezuela e a Colômbia.

Fonte: Anatel. Total de reclamações na TV paga. Período de julho/2011 a julho/2012
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Operadoras de TV paga planejam investir R$ 2,5 bi
Re g u l a m e n t a ç ã o
Rafael Bitencourt
De Brasília

As operadoras de TV por assina-
tura assumiram o compromisso de
investir juntas R$ 2,5 bilhões em
2013 para aperfeiçoar o atendi-
mento aos clientes e, assim, redu-
zir os índices de reclamação regis-
trados no setor. Nesse montante
estão somados os investimentos
originalmente programados e os
complementares que forem neces-
sários para a execução de planos
de ação. A iniciativa é uma respos-
ta à exigência feita pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), para que as companhias
do setor melhorem a qualidade do
serviço prestado aos assinantes.

Recentemente, as operadoras
entregaram à Anatel seus planos

de ação para reduzir o volume de
queixas de clientes e melhorar a
qualidade técnica dos serviços
prestados. A exigência atingiu as
grandes prestadoras: Sk y, Net, Oi
TV, G V T, Claro TV, Algar e Vivo T V.
Por enquanto, só a Algar não en-
viou seu plano. Segundo a Anatel,
a operadora pediu um prazo
maior para concluir seu projeto de
melhoria do serviço e poderá en-
tregá-lo nas próximas semanas.

Os planos foram solicitados
para que as empresas retomem o
nível de qualidade previsto nos
regulamentos da agência. “Per -
cebemos que houve um desloca-
mento nos índices de reclamação
no setor, o que acendeu uma
lâmpada vermelha para nós”,
disse Marconi Maya, superinten-
dente dos serviços de comunica-
ção de massa da Anatel.

De acordo com as regras, as

operadoras devem reduzir as re-
clamações de 1,12 para cada gru-
po de mil usuários, verificado em
setembro deste ano, para 0,65 até
outubro de 2013.

As empresas que não alcança-
rem o patamar considerado
aceitável pela agência até de-
zembro de 2013 estarão sujeitas
à multa. Sobre o novo plano de
recuperação, o superintendente
disse que é mais arrojado para
recuperar a curva de reclama-
ções. “Não queremos, a todo o
momento, ficar abrindo Pados
[processos administrativos].
Queremos que o assinante seja
b e m - a t e n d i d o”, afirmou.

Durante os últimos 12 meses, a
agência reguladora aplicou 56
multas para as empresas do se-
tor, num total de R$ 4 milhões,
disse o superintendente.

As principais queixas dos assi-

nantes são referentes à adminis-
tração dos contratos, reparos,
atendimento e programação.
Mas, ao contrário do que aconte-
ceu com o setor de telefonia mó-
vel e anteriormente com banda
larga fixa, a Anatel não planeja
suspender as vendas de novos
planos de serviço de TV por assi-
natura. “Até o momento, o órgão
regulador não viu sentido em to-
mar uma medida como essa”,
disse Maya. Segundo ele, os dois
segmentos reúnem característi-
cas “completamente diferentes”.

A Telefônica enviou comunicado
à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) informando que iniciou nes-
te mês um trabalho de reforço na co-
municação no ato da venda da assi-
natura. A operadora também pre-
tende reforçar o acompanhamento
dos serviços de cobrança e cancela-
mento de assinaturas, implantar a

operação de um serviço de atendi-
mento ao cliente (SAC) e melhoria
no agendamento de visitas.

De fevereiro a julho, as reclama-
ções em relação à Telefônica caí-
ram 5% em comparação ao mesmo
período de 2011, enquanto a mé-
dia do mercado aumentou 71%, se-
gundo o comunicado. Em outu-
bro, foram registradas 725 queixas
do serviço na Anatel.

A Sk y e a GVT informaram à
agência que vão reduzir a tercei-
rização dos funcionários que fa-

zem o atendimento técnico no
domicílio dos clientes.

A Net é a única que, desde
abril deste ano, tem alcançado a
meta da Anatel. A operadora, no
entanto, também teve que entre-
gar um plano de ação para me-
lhorar a qualidade e reduzir as
reclamações no prazo estabele-
cido. A Oi TV e a GVT foram as
que registraram nos últimos
meses os maiores índices de re-
clamação. (Colaborou Cibelle
Bouças, de São Paulo)

Estratégia Empresa vai trazer cem executivos da holding ao país, onde decidiu manter os investimentos até 2014

Telefônica avança no plano de agrupar AL
JULIO BITTENCOURT/VALOR

Para Valente, queda na tarifa será compensada com soluções “c r i at i va s ”, como a conta pré-paga lançada com a MasterCard

Daniele Madureira
De São Paulo

Um grupo de cem executivos
da Te l e f ó n i c a América Latina vai
desembarcar no Brasil ao longo
de 2013, por conta da transferên-
cia da sede da holding para o
país. Segundo o presidente do
grupo Te l e f ô n i c a no Brasil, Anto-
nio Carlos Valente, em um pri-
meiro momento serão mantidas
duas estruturas em separado, a
do Brasil e a da América Latina.

A mudança é mais um passo ru-
mo ao projeto de criar duas com-
panhias independentes — uma no
Brasil e outra na Europa —, com o
objetivo de proteger a multinacio-
nal espanhola do turbulento cená-
rio econômico internacional. Com
isso, ganha força a ideia de fazer
uma oferta pública inicial (IPO, na
sigla em inglês) dos ativos da Tele-
fônica América Latina, conforme
sinalizou o principal executivo de
finanças da companhia, Angél Vi-
lá, durante teleconferência com
analistas no início de novembro.

Nesta semana, o jornal espa-
nhol “Expansión” informou, sem
revelar fontes, que a Telefónica
pretende fazer o IPO das operações
da América Latina ainda em 2013,

na Bolsa de Valores de Nova York. A
ideia seria oferecer no mercado
uma participação minoritária da
holding, segundo o jornal. Valente
não quis dar mais detalhes sobre o
assunto. Ontem, o executivo apre-
sentou a parceria da Telefônica/Vi-
vo com a MasterCard, para a cria-
ção da MFS — uma joint venture
entre os dois grupos, que existe

desde 2011 na Argentina e no Peru
sob o nome de Wa n d a , e que co-
meça a operar no Brasil agora no
desenvolvimento de soluções de
pagamento com telefonia móvel.

“A América Latina é estratégica
para o grupo e mantemos os nos-
sos investimentos aqui”, limitou-se
a dizer Valente. Ontem, a operado-
ra informou que vai manter os in-

vestimentos de R$ 24,3 bilhões no
Brasil, previsto para o período en-
tre 2011 e 2014, apesar de todos os
esforços da matriz para tentar re-
duzir o endividamento, da ordem
de € 56 bilhões até setembro.

Na América Latina, além do Bra-
sil, a Telefónica tem operações na
Argentina, no Chile, no Peru, na
Colômbia, no México e na Vene-

zuela. Este ano, pela primeira vez, a
receita da Telefónica na América
Latina superou a da Europa: 48,5%
ante 48,4% no acumulado de janei-
ro a setembro. No mesmo interva-
lo de 2011, a Europa respondeu
por 51,5% da receita, enquanto as
operações na América Latina sig-
nificaram 46%.

Em 2011, a companhia fez
aporte de R$ 4,9 bilhões no Bra-
sil. O capex (orçamento em in-
vestimento) no acumulado de ja-
neiro a setembro deste ano soma
R$ 3,27 bilhões, volume 13,1% su-
perior ao que foi registrado no
mesmo período do ano passado.

Com o novo Plano Geral de Me-
tas de Competição (PGMC), publi-
cado pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) este mês,
a operadora terá sua receita com
tarifas de interconexão reduzida.
“Isso acontece em um momento
crítico, em que a empresa precisa
realizar investimentos pesados na
rede 4G”, disse Valente. Apesar dis-
so, segundo o executivo o PGMC
foi “de modo geral, positivo”. Co-
mo forma de compensar a queda
na receita de interconexão (não re-
velada), Valente disse que a empre-
sa precisa procurar soluções criati-
vas, com a oferta de novos produ-

tos e serviços, a exemplo do produ-
to que será lançado em parceria
com a MasterCard em abril.

Trata-se de uma conta pré-paga,
acessada por meio de um cartão de
crédito ou do celular. O usuário
compra o cartão (os valores ainda
não estão definidos) e pode, por
meio do aparelho, enviar uma or-
dem de pagamento para outro
usuário da Vivo. O cliente digita
um código e tem acesso a um me-
nu com as opções de recarga, pa-
gamento de contas e de transfe-
rência de dinheiro. “É um produto
que promove a inclusão financei-
r a”, disse Gilberto Caldart, presi-
dente da MasterCard Brasil. O exe-
cutivo se refere ao público-alvo do
cartão, usuários de celulares pré-
pagos que não têm conta corrente.
Segundo a empresa, que citou da-
dos do instituto de pesquisa Data
Popular, 60% da população não
tem conta em banco.

O carregamento dos valores do
cartão será feito nos pontos de re-
carga de celular, como bancas de
jornal. A expectativa da MFS, se-
gundo o presidente da empresa,
Marcos Etchegoyen, é atingir entre
1,8 milhão e 2,3 milhões de transa-
ções até o fim de 2013. (Colaborou
Cibelle Bouças, de São Paulo)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Empresas, p. B3.




