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A gestora de recursos GP Investi-
mentos anuncia hoje um aliado
depeso para seu negócio de com-
pra e locação de torres para tele-
fonia móvel. O fundo de private
equity do Bradesco adquiriu
uma fatia da BR Towers, criada
pela GP em setembro do ano pas-
sado, e fez um aporte de cerca de
R$ 100 milhões na empresa.

A entrada do fundo do Brades-
co ocorre ao mesmo tempo em
que a BR Towers fecha sua pri-
meira aquisição no Brasil. A em-
presa incorporou a Sitesharing,
que administra 100 torres de te-
lefonia alugadas para as opera-
doras. O fundador da empresa,
Luigi Cosenza, passa a ter uma
participação minoritária na BR
Towers. A GP continua controla-
dora, mas a fatia de cada sócio na
empresa não foi divulgada.

Com quatro meses de vida, a
BR Towers soma uma carteira
de 2 mil torres, cerca de 20% do
total administrado por empre-
sas independentes, ou seja, que
não estão nas mãos das teles. A
companhia entrou neste ramo
com a compra de 1.912 unidades
da Vivo por cerca de R$ 500 mi-
lhões. “Estamos analisando to-
da as oportunidades de cresci-
mento, como aquisições de tor-
res de operadoras, de ‘tower
companies’ (empresas gestoras
dessas estruturas) ou a constru-
ção de novas antenas no forma-
to built to suit (por encomen-
da)”, disse o presidente da BR
Towers, Mauricio Giusti.

Corrida. O fundo do Bradesco
é o terceiro a investir em gesto-
ras de torres no Brasil nos últi-
mos seis meses. A GP criou a BR
Towers em setembro passado e,
menos de três meses depois, o
fundo de infraestrutura P2 Bra-
sil, administrado pelo Pátria In-
vestimentos, anunciou aporte
de R$ 300 milhões na criação da
Highline, do mesmo segmento.

Por trás da corrida dos fundos
de investimento está uma mu-
dança na estratégia das empre-
sas de telefonia brasileiras que
criará uma oportunidade bilio-
nária para gestoras de ativos de
infraestrutura para telecomuni-
cação. “A gestão de torres é um
negócio rentável e que terá uma
taxa de crescimento importante
à medida que as teles passarem a

se concentrar no serviço de tele-
comunicação”, diz o diretor res-
ponsável pela área de private
equity do Bradesco, Fernando
Buso. “A tendência é que elas pas-

sem a contratar de companhias
terceirizadas o fornecimento de
parte do processo.”

Hoje o Brasil tem cerca de 50
mil torres de infraestrutura, mas

apenas 15% delas estão nas mãos
de empresas especializadas em
administrar essas estruturas, se-
gundo estimativas do mercado.
A maioria é gerenciada pelas pró-

prias operadoras de telefonia,
principalmente pelas quatro lí-
deres –TIM, Oi, Vivo e Claro.
Nos Estados Unidos, por exem-
plo, as chamadas “tower compa-
nies” são donas de metade das
estruturas existentes.

O investimento em antenas
próprias pelas operadoras brasi-
leiras de telefonia móvel tem ra-
zões históricas. Elas criaram es-
sas estruturas na década passa-
da em um momento em que a
cobertura era o grande diferen-
cial para ganhar o incipiente –e
crescente– mercado de celula-
res. “Quem entrava primeiro em
uma localidade não tinha interes-
se em compartilhar sua torre
com outra operadora, já que que-
ria ficar sozinha no mercado en-
quanto a concorrente construía
sua própria estrutura”, diz o pre-
sidente da Associação Brasileira
das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações Competiti-
vas (TelComp), João Moura.

Esse cenário criou ineficiên-
cias, como a construção de tor-
res lado a lado. “É como ter três
prédios com apenas um andar
alugado em cada um. Tecnologi-
camente, é perfeitamente possí-
vel usar apenas uma torre e colo-
car três antenas no topo”, expli-
ca o presidente da BR Towers.

As próprias operadoras de-
vem começar a reavaliar essas
questões. “Agora que todas as
empresas têm cobertura nos
principais mercados, as torres
não são mais estratégicas. Todas
estão avaliando se é interessante
vendê-las e liberar o capital para
outros investimentos”, diz Mou-
ra, da TelComp.

A Vivo já teria captado R$ 1,1
bilhão com venda de torres em
um período de sete trimestres
(sem considerar a negociação
com a BR Towers) e a Oi teria um
potencial para levantar R$ 1,8 bi-
lhão com a venda de suas torres,
segundo informações de relató-
rio de outubro do BTG Pactual.
Vivo, Oi, TIM e Claro foram ques-
tionadas pela reportagem sobre
eventual interesse na venda de
torres, mas não quiserem se ma-
nifestar sobre o tema.

A BR Towers já tem contratos
com a Vivo para locação das tor-
res que comprou da própria ope-
radora e mantém conversas com
as demais empresas para fechar
novos negócios.

Qualidade. Os fundos de inves-
timentos chegam ao mercado de
infraestrutura de telecom em
um momento em que as operado-
ras estão pressionadas para me-
lhorar a qualidade do serviço e se
preparar para o lançamento do
serviço de banda larga de quarta
geração (4G). A expansão do uso
de telefonia móvel em ritmo
mais rápido que a adição de in-
fraestrutura nos últimos anos so-
brecarregou as redes.

Hoje cada antena brasileira
atende 4,5 mil linhas, em média,
contra 1,5 mil da média america-

na. Depois de proibir as vendas
de novas linhas das operadoras
que registraram maior número
de reclamações no ano passado,
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) cobra das em-
presas mais investimentos.

A BR Towers estima que o nú-
mero de antenas no Brasil cresce-
rá até duas vezes e meia em três
anos. “Faltam torres no Brasil”,
diz Giusti. “Com uma área mui-
to menor que a nossa, a Itália
tem a mesma quantidade de tor-
res.” Segundo ele, a construção
de cada torre custa entre R$ 200
mil e R$ 1 milhão. Ou seja, o inves-
timento para dobrar a estrutura
do País é de R$ 10 bilhões a R$ 50
bilhões. “É um negócio para
grandes players. Ter sócios co-
mo o Bradesco e GP nos dá uma
estrutura de capital suficiente
para aproveitar oportunidades
que surgirem”, afirma Giusti.

As administradoras prome-
tem fazer parte desse investi-
mento para aumentar a velocida-
de de expansão da rede de tele-
com no País e viabilizar o com-
partilhamento de antenas entre
as operadoras – um dos pleitos
antigos do governo e que deverá
se tornar obrigatoriedade nos
próximos anos. A chegada repen-
tina de empresas com apetite – e
dinheiro – para comprar antenas
pode valorizar os ativos das te-
les. Mas, para fechar negócio
com as operadoras, não basta pa-
gar mais, diz Giusti. A parceria é
estratégica por envolver contra-
tos de longo prazo para uso de
rede. “A qualidade no serviço se-
rá um diferencial.” Qualquer fa-
lha no sistema, pode deixar mi-
lhões de consumidores enfureci-
dose piorar os índices de qualida-
de da empresa na Anatel. Tudo
que elas não querem neste mo-
mento./ COLABOROU RODRIGO

PETRY

1 Estrutura insuficiente.
As antenas brasileiras
estão sobrecarregadas e
o País precisa de mais

torres para atender a demanda .
Hoje, em média, cada antena
atende 4,5 mil linhas, contra um
índice de 1,5 mil nos EUA.

2 Compartilhamento.
As gestoras alugam as
antenas para várias
operadoras, um mode-

lo mais eficiente do que a cons-
trução de torres para servir ape-
nas uma empresa.

3 Investimento. Ao
vender suas torres
para empresas espe-
cializadas, as operado-

ras podem levantar caixa para
investir em outras áreas e redu-
zir seu grau de endividamento.
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O Brasil virou peça-chave no ta-
buleiro de expansão global da
L’Oréal. Em 15 anos, a empresa
pretende conquistar 1 bilhão de
novos consumidores no mundo:
10% deles devem ser brasileiros.
Apesar do horizonte distante, a
companhia já começou a fazer a
lição de casa para viabilizar suas
projeções.

Neste e no próximo ano, a
L’Oréal deve investir R$ 200 mi-
lhões na expansão de uma fábri-
ca e do centro de pesquisa, am-
bos no Rio, e na construção de
um novo centro de distribuição.
“Vamos dobrar nossa capacida-
de de produção”, disse o presi-
dente da L’Oréal Brasil, Didier
Tisserand. “Queremos fazer do
Brasil um hub regional e transfor-
mar a unidade brasileira em uma
empresa com capacidade total.”

Além da unidade carioca, a
companhia tem uma fábrica em
São Paulo. Juntas, elas produ-
zem sete das 24 marcas que a em-
presa vende no Brasil, como
L’Oréal Paris, La Roche Posay,
Garnier, Colorama e Maybelli-

ne. Há quatro anos, a francesa
montou também um centro de
inovação com 75 pesquisadores.
Mas, para ser um hub regional,
responsável por atender a Améri-
ca do Sul, é preciso fazer tudo
isso em proporções maiores.

No investimento em pesqui-
sa, um dos segmentos que mais
devem se beneficiar é o capilar.
“Mapeamos oito tipos de cabelo
da mulher brasileira. Em outros
mercados, essa gradação é de

dois ou três. É uma diversidade
incrível que nos permite desen-
volver produtos aqui para o mun-
do todo”, disse Tisserand.

Para o analista da Nielsen,
Luiz Gaspar, os investimentos
em inovação são cruciais para ga-
nhar mercado. “A brasileira é
muito sensível a lançamentos,
até mais do que ao preço”, diz.
“Com o aumento da renda, ela
passou a comprar marcas mais
caras e novos produtos, como

ampolas de hidratação.”

Atraso. Apesar de ser o tercei-
ro mercado global de beleza e cui-
dados pessoais, o Brasil é apenas
o sétimo no ranking de receita da
francesa L’Oréal. No mundo, a
empresa é dona de 9,7% de mar-
ket share no mercado de beleza e
cuidados pessoais, mas no Brasil
sua fatia de mercado é de 5,7%,
segundo dados da Euromonitor.

A empresa corre para aumen-

tar sua relevância no mercado,
mas terá uma briga difícil pela
frente. Será preciso enfrentar pe-
sos pesados, como Natura,
Avon, O Boticário, Unilever e
P&G, que também têm planos
ambiciosos de expansão no País.
Todos querem a maior fatia pos-
sível desse mercado, que movi-
mentou US$ 43 bilhões em 2012
e cresceu 140% em cinco anos,
segundo a Euromonitor.

A Unilever, por exemplo, lan-
çou 100 produtos no ano passa-
do nessa categoria. Um deles, a
linha Tresemmé, chega para dis-
putar um segmento em que a
L’Oréal é líder, o de tratamentos
capilares profissionais. Em seu
primeiro ano, o produto vendeu
€ 150 milhões no Brasil. “A com-
panhia cresceu dois dígitos em
todas as categorias em 2012 e ga-
nhamos 5% de market share no
mercado de cabelos ”, disse a vi-
ce-presidente da área de cuida-
dos pessoais da Unilever, An-
drea Cruz-Lima. Já a Avon inau-
gurou no ano passado um novo
centro de distribuição de 270
mil metros quadrados, um inves-
timento de US$ 150 milhões.
Desde 2010, quando superou os
Estados Unidos, o Brasil é o prin-
cipal mercado da Avon.

Varejo. Além da expansão da fá-
brica, a L’Oréal também fez suas
apostas no varejo. Para colocar a
linha de maquiagens Maybelline

no radar das brasileiras, abriu
cinco quiosques da marca em
shopping centers em 2012. Nes-
te ano, quer chegar a 50 unida-
des. “Vamos completar a distri-
buição que temos em farmácias
e lojas de cosméticos com um
formato de loja adicional”, disse
o presidente da L’Oréal.

A empresa também desenvol-
veu um sistema de distribuição
para entrar nos salões de beleza
de comunidades carentes. A
companhia cadastrou 50 “micro-
distribuidores” para atender es-
ses mercados no Rio e pretende
recrutar 75 em São Paulo neste
ano. “Se funcionar, vamos para o
resto do País”, diz Tisserand.

A L’Oréal tem ainda as marcas
premium – Lâncome, Giorgio Ar-
mani, Ralph Lauren e Yves Saint
Laurent. Todas são importadas
e não há planos para serem pro-
duzidas localmente. Segundo
Tisserand, a tributação elevada
torna o negócio inviável em gran-
de escala. “Com o IPI de perfu-
mes em 42%, por exemplo, o pro-
duto nacional continuará mais
caro e o brasileiro continuará
comprando no exterior.”

A estimativa da L’Oréal é que,
para cada item de suas marcas de
luxo vendido no varejo local, ou-
tros quatro sejam comercializa-
dos no exterior para brasileiros.
Por essa lógica, o Brasil pode ser
ainda mais importante para o ne-
gócio da L’Oréal.

O esforço da francesa L’Oréal para ganhar terreno no Brasil

se criar um mercado de torres
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50
mil é o
número de
torres que
existem no
Brasil e
75% delas
estão sob a
gestão das
operadoras
de telefonia

● Celular

GP e Bradesco investem
juntos em torre de celular
Gestora e banco viram sócios na BR Towers, criada há quatro meses para explorar o
aluguel de torres de telefonia móvel, que estão sendo postas à venda pelas operadoras

Fabricante quer fazer
do País um hub regional
e conquistar 100 milhões
de novos clientes nos
próximos 15 anos

TRÊS RAZÕES PARA...

Na corrida.
BR Towers
comprou
quase duas
mil torres da
Vivo, diz
Mauricio
Giusti

Ambição.
Meta é
dobrar
capacidade
de
produção
no País, diz
Tisserand
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