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Oi ganha causa contra minoritário
Te l efo n i a
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Quase dez anos depois, está
chegando ao fim um grande de-
sentendimento entre minoritá-
rios e a antiga Telemar, hoje Oi.

Em 2003, quando apenas a ope-
ração móvel do grupo levava o no-
me de Oi, esse braço foi adquirido
por R$ 1 pela Telemar Norte Leste,
controlada pela Tele Norte Leste. O
fundo de investimento HG Beta 14,
administrado pela corretora Hed -
ging Griffo, entrou com um pedi-
do de indenização, alegando que a
transferência de controle da Oi pa-
ra a Telemar teria sido “r u i n o s a”
para a companhia. Vendida por
R$ 1, à época, a Oi tinha dívidas de
R$ 4,76 bilhões — por essa razão,
na visão dos minoritários, a opera-
ção teria sido prejudicial para a Te-
lemar e para os acionistas.

Na quarta-feira, houve uma
sessão de julgamento na 17a Câ -
mara Cível e um acórdão (decisão
de colegiado), proferido pelo Tri-
bunal de Justiça, que deu ganho
de causa à Oi, defendida pelo Es-
critório de Advocacia Sergio Ber-
mudes. O entendimento, segun-
do Bermudes, foi o de que a aqui-
sição da Oi, ao contrário do que
argumentou o acionista, foi “fan -
t á s t i c a” para a Telemar. “Naquele
momento, a empresa só contava
com a operação de telefonia fixa.
Passou a ter também a móvel, que
foi o segmento que mais se desen-
volveu nos últimos anos”, disse
Bermudes. Ele explicou que, em
tese, cabe um recurso ao Superior
Tribunal de Justiça, o que consi-
dera pouco provável.

A Oi não deu entrevista e a
Griffo, procurada pelo Va l o r no
início da noite de ontem, não res-
pondeu à solicitação.

A alegação da defesa no pro-

cesso é que a operação permitiu
que a Telemar enfrentasse a forte
concorrência do mercado de te-
lefonia e evitou que sofresse sig-
nificativas perdas decorrentes da
expansão do segmento móvel,
possibilitando a união de diver-
sos serviços de telecomunicação
sob uma única marca. Ressalta
ainda que a Telemar passou a ser
controladora de uma empresa
cujo atual valor ultrapassa R$ 30
bilhões e que distribuiu quase
R$ 1 bilhão em dividendos.

De acordo com a argumenta-
ção, se a Telemar fosse considerada
isoladamente, o seu valor atual se-
ria três vezes inferior ao da Oi. “Isso
mostra que, ao contrário do que o
fundo sustenta, foram os acionis-
tas minoritários da Telemar quem
mais se beneficiaram com o negó-
cio e, hoje em dia, recebem divi-
dendos de uma companhia alta-
mente lucrativa e líder do mercado
de telecomunicações”.

E q u i p a m e n to s Companhia prevê demanda crescente
com a aproximação dos grandes eventos esportivos

Motorola Solutions
inicia produção local
de rádios digitais

VITOR SALGADO/VALOR

Miguel Noguerol, vice-presidente da Motorola Solutions: fabricação será destinada ao mercado brasileiro

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Motorola Solutions, empre-
sa de software e serviços de co-
municação para governos e em-
presas, vai produzir no Brasil
uma linha de rádios digitais lan-
çada mundialmente em outu-
bro. Os equipamentos serão fa-
bricados pela Sanmina, parceira
da Motorola Solutions no Brasil,
na unidade que tem em Horto-
lândia (SP).

A linha é composta por 13 mo-
delos de rádios digitais. Alguns
aparelhos são capazes de operar
em sistemas analógico e digital,
têm capacidade de receber e
transmitir dados e voz, e ‘blueto -
o t h’, tecnologia que possibilita a
comunicação entre aparelhos lo-
calizados em uma área restrita,
sem uso de internet.

“Existe uma tendência de subs-
tituição de rádios analógicos por
digitais em órgãos do governo e
em empresas, nos próximos anos,
e a produção local será destinada a
atender a essa demanda”, afirmou
Miguel Noguerol, vice-presidente
global e gerente-geral de vendas e
operações da Motorola Solutions
para América Latina. Os mercados-
alvos para a companhia, inicial-
mente, são as áreas de segurança
pública e patrimonial, hotelaria,
construção civil e infraestrutura.

A companhia já havia reforçado

a oferta de produtos no país com
itens para redes varejistas, como
tablets, celulares, sistemas de co-
municação sem fio (Wi-Fi) e mini-
impressoras, usados para automa-
ção de serviços. Noguerol disse
que, dependendo do resultado al-
cançado, a companhia produzirá
localmente outros itens em 2013.

Noguerol disse que existe uma
expectativa de aumento da de-
manda no país de governos e em-
presas por esses equipamentos,
com a aproximação dos grandes
eventos esportivos — a Copa das
Confederações em 2013, a Copa
do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016.

Noguerol disse que essa é a pri-
meira linha de rádios de missão
crítica produzida no Brasil. São
chamadas de missão crítica tecno-
logias que precisam se manter em
operação 24 horas por dia e têm
capacidade para suportar um vo-
lume intenso de tráfego de dados.
A Motorola já fabricava no Brasil
produtos como leitores digitais de
código de barra e rádios analógi-
cos para empresas. A nova linha de
produção começou a funcionar no
mês passado e a expectativa é que
esteja funcionando a pleno vapor
em janeiro de 2013.

O valor investido na produção
local é mantido em sigilo pela
companhia. Paulo Cunha, presi-
dente da Motorola Solutions Bra-
sil, disse apenas que a companhia

já investiu pouco mais de US$ 3 mi-
lhões em pesquisa e desenvolvi-
mento dos equipamentos e em
softwares para os rádios digitais. O
principal parceiro de desenvolvi-
mento de software no país é o Cen-
tro de Estudos e Sistemas Avança-
dos do Recife (C.E.S.A.R).

“A companhia tem tentado
atrair mais desenvolvedores de
software no país para criar um
ecossistema de aplicações mais
adequadas à demanda local”, afir-
mou Noguerol. Esse é um movi-
mento realizado por todos os fa-
bricantes de equipamentos de co-
municações. No Brasil, compa-
nhias como Apple, Microsoft, Sam -
sung, Sony e Intel reforçaram in-
vestimentos para estimular desen-
volvedores de software a criar apli-
cações que tornem seus aparelhos
mais atraentes para seus clientes,
sejam empresas ou pessoas físicas.

A Motorola Solutions resulta da
cisão da Motorola em 2011. A ou-
tra divisão, a Motorola Mobility, es-
pecializada na produção de dispo-
sitivos móveis para o consumidor
final, foi vendida para o Google em
2011 por US$ 12,5 bilhões. A Moto-
rola Solutions tem três áreas de ne-
gócios: uma de sistemas de missão
crítica, que atende a setores como
telecomunicações, energia, mine-
ração e governo; a divisão de rá-
dios de comunicação; e a área de li-
nhas de captura de dados e auto-
mação de vendas. As três divisões

Telebras ativa fibra
óptica para nove Estados
Banda Larga
Rafael Bitencourt
De Brasília

A Te l e b r a s informou ontem que
ativou 4,6 mil quilômetros da rede
de fibras ópticas para interligar
nove Estados da região Nordeste a
Brasília. A nova rede vai ampliar a
oferta de serviços do Programa Na-
cional de Banda Larga (PNBL) e
atender a demanda por infraestru-
tura para a Copa das Confedera-
ções e a Copa do Mundo de 2014.

O projeto envolve dois trechos
que levarão serviço de conexão à
internet a cerca de 20 milhões de
moradores de 51 cidades e três re-
giões metropolitanas, por meio de
provedores regionais interessados
em participar do programa.

O primeiro trecho vai interligar
Brasília (DF), Palmas (TO), Impera-
triz (MA), Teresina (PI), Sobral (CE),
Fortaleza (CE) e região metropoli-

tana. De Fortaleza sai o segundo
trecho, passando por todo o litoral
nordestino: Mossoró e Natal (RN),
João Pessoa e Campina Grande
(PB), Recife (PE) e região metropo-
litana, Aracaju (SE), Salvador (BA)
e região metropolitana.

Com a ativação, a rede de banda
larga da Telebras pode chegar a 21
Estados, para atender mais de 600
municípios por meio dos provedo-
res. Até o fim de 2013, a meta da em-
presa é atingir 1,5 mil municípios. A
Telebras afirmou trabalhar há um
ano no projeto, que está pronto para
atender o PNBL com velocidade mí-
nima de 2 Mbps (megabits por se-
gundo), ao mesmo valor cobrado
hoje para 1 Mbps (R$ 35, incluindo o
ICMS). Nos Estados em que não há
cobrança do imposto, o valor men-
sal é de R$ 29,90.

Para instalar a rede, segundo a
empresa, foi preciso enfrentar a
falta de terrenos adequados, de
energia elétrica e licenciamento.

Curta

Apple volta aos EUA
A Apple vai produzir, no próxi-

mo ano, parte de sua linha de
computadores Mac nos Estados
Unidos. Para isso, investirá aproxi-
madamente US$ 100 milhões, se-
gundo informou Tim Cook, execu-
tivo-chefe da companhia, à Blo-
omberg. A iniciativa marca o re-
torno da fabricação de equipa-
mentos Apple em seu país de ori-
gem e também a pressão sobre as
empresas para que criem mais
postos de trabalho. “Estamos tra-
balhando nesse processo há al-
gum tempo e estamos perto dis-
s o”, afirmou Tim Cook. O executi-
vo disse estar orgulhoso por voltar
a ter linhas de produção nos Esta-
dos Unidos. “Poderíamos ter feito
isso mais rapidamente, talvez só a
montagem, porém é mais comple-
xo porque queríamos fazer algo
mais substancial”, afirmou. No ter-
ceiro trimestre, a Apple vendeu 4,9
milhões de unidades de computa-
dores pessoais Mac. O número re-
presenta uma alta de 1% em rela-
ção ao período de julho a setem-
bro do ano passado.

geram um volume de receita se-
melhante no Brasil, disse Cunha.

A companhia não divulga recei-
ta por país. O negócio América La-
tina responde por 8% a 9% da recei-

ta global da Motorola Solutions,
sendo que os países de maior peso
na região são o México e o Brasil.
No terceiro trimestre, a empresa
apurou um lucro líquido de

US$ 206 milhões, 61% acima do re-
gistrado no ano anterior. A receita
cresceu 3%, para US$ 2,2 bilhões. A
América Latina foi uma das regiões
que mais cresceu no período.

Aumento do consumo e
a evolução do segmento
O aumento do consumo entre as famílias brasileiras impulsiona o setor de
supermercados e o Valor analisa esse cenário. Valor Análise Setorial “Redes de
Supermercados” detalha a evolução do segmento, com um panorama recente das
vendas, os negócios dos supermercados dentro do contexto do varejo e perspectivas
do setor. Garanta o acesso às informações que apoiam suas melhores decisões e
estão na pauta dos maiores líderes do mercado.

Valor Análise Setorial Supermercados

Acesse e adquira seu estudo:
http://setorial.valor.com.br

SE PREFERIR, LIGUE:
(11) 2199-2199 (Grande São Paulo)
0800 701 8888 (demais localidades)

Assinante do Valor paga:

R$ 1.620,00
Preço:

R$ 1.800,00
10%
de desconto

Principais Tópicos

Perfis das Empresas

• Desempenho recente
• Perspectivas
• Quadro geral
• Crescimento das lojas menores
• Diversificação dos negócios
• Mix de produtos
• Marcas próprias
• Vendas pela internet
• Meios de pagamento

Grupo Pão de Açúcar
Carrefour
Walmart
Cencosud Brasil
Zaffari
Super Muffato
Angeloni
Condor Super Center
Grupo DMA (Epa/Via Brasil
Martplus)
Supermercados BH
Sonda Supermercados
Coop
Y.Yamada
Líder Supermercados
Savegnago Supermercados
Grupo Carvalho
Supermercado Zona Sul
Super Nosso e Apoio Mineiro
Giassi Supermercados
CSD
Supermercado Bahamas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 dez. 2012, Empresas, p. B2.




