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Raio-x das operações
Companhia apresentou crescimento médio anual de 17% entre 2009 e 2011, considerando a receita bruta
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Um recomeço para o Bovespa Mais?
Talita Moreira e Ana Paula Ragazzi
De São Paulo e do Rio

Mesmo com o forte desconto
imposto pelo mercado ao preço
dos papéis, a oferta inicial de
ações da fornecedora de software
Senior Solution volta a colocar
em foco o Bovespa Mais — seg -
mento da bolsa destinado a pe-
quenas e médias empresas. A
operação representa a (re)estreia
do mercado de acesso? Ou será
apenas outro caso isolado?

É cedo para dizer, segundo
fontes que atuam no mercado
de capitais. Não deixa de ser um
sinal positivo para o Bovespa
Mais, em um momento em que
governo e agentes do mercado
discutem como levar empresas
menores à bolsa. A Senior Solu-
tion foi a segunda companhia a
fazer uma oferta no segmento
de acesso desde que ele foi cria-
do, em 2006. Antes dela, somen-
te a empresa de fertilizantes Nu -
triplant havia captado recursos
dessa maneira, e já faz cinco
anos que isso ocorreu.

No entanto, a operação da Se-
nior Solution é muito peculiar e
não está claro se é o caso de sucesso
que fará deslanchar as captações
de pequenas e médias empresas.

Na visão de alguns investido-
res, a Senior Solution não corres-
ponde ao perfil esperado para as
ações do Bovespa Mais — com -
panhias com grande perspectiva
de crescimento e boas chances
de alcançar liquidez suficiente
para subir ao mercado principal
da BM&FBovespa.

Segundo alguns interlocuto-
res, o potencial de liquidez dos
papéis da Senior Solution não é
tão forte e a empresa tende a fi-
car um período longo no Boves-
pa Mais, o que seria uma das ra-
zões do desconto imposto ao
preço das ações.

Antes da oferta, o maior acio-
nista da Senior Solution era o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), que tem sido um ativo de-
fensor do Bovespa Mais. Há
quem considere que o BNDES
pode ter concordado em levar a
oferta adiante, apesar do desá-
gio, para estimular o mercado.
Procurado, o banco não comen-
tou o assunto por estar em pe-
ríodo de silêncio.

No mês passado, o presidente
do BNDES, Luciano Coutinho,
disse esperar “uma onda” de ofer-
tas iniciais de empresas de tecno-
logia no Bovespa Mais em 2013.

A Senior Solution captou
R$ 62,2 milhões na oferta, concluí-
da na quarta-feira. Desse total,
R$ 39,7 milhões vão para o caixa da
empresa e o restante, para acionis-
tas vendedores — BNDES, o fundo
Stratus e sócios-fundadores.

As ações foram vendidas a
R$ 11,50, abaixo da faixa indica-
tiva da operação, que ia de R$
13,50 a R$ 15,50. “A transação [da
Senior Solution] ficou bem ba-
lanceada com esse preço. Reabre
o Bovespa Mais com uma boa
participação do varejo e com al-
gumas boas ordens de investido-
res institucionais”, disse uma
pessoa a par da operação.

Segundo esse interlocutor, os
investidores pessoa física corres-
ponderam a mais de R$ 30 milhões
do total captado — participação al-
ta para uma empresa desconheci-
da do consumidor final.

A presença do investidor de
varejo poderia ter sido até maior.
Segundo uma pessoa a par do as-
sunto, a Senior Solution teria
conseguido vender os papéis a R$
13,50, se resolvesse entregá-los
apenas ao pequeno investidor.
Essa opção, no entanto, poderia
tornar mais instável o comporta-
mento das ações na bolsa. Por is-
so, a empresa preferiu formar
uma base acionária com investi-
dores de longo prazo.

Os estruturadores da oferta —
Banco Votorantim e Banco do Bra-
sil — bateram à porta das correto-
ras para criar interesse pela opera-
ção. Também já foi anunciado que
a Senior Solution terá um agente
formador de mercado na bolsa (o
próprio Votorantim), numa tenta-
tiva de reduzir o temor dos investi-
dores quanto à liquidez das ações.

A operação indica que o mer-
cado não está fechado para as
ofertas menores, mas mostra
também que os investidores con-
tinuam muito seletivos.

Na leitura de um especialista em
mercado de capitais, a oferta da Se-
nior Solution é algo a se celebrar.
Para ele, o momento é de fomentar
captações no mercado de acesso,
ainda mais perante as queixas dos
investidores de que faltam bons
ativos na bolsa. “Não é hora de ca-
rimbar o Bovespa Mais para um
único perfil de empresa”, afirmou.

Mercado de ações Com oferta da fabricante de software, setor passa a ter seis companhias com ações negociadas

Senior Solution engrossa fileira de TI na bolsa
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Um mês depois de a Linx in -
gressar na BM&FBovespa, outra
companhia brasileira de softwa-
re — a Senior Solution — começa,
hoje, a negociar suas ações em
bolsa. Mas a despeito de compar-
tilharem a mesma área de atua-
ção, os movimentos das duas em-
presas guardam diferenças signi-
ficativas entre si, a começar da re-
cepção dos investidores à oferta.

As ações da Senior Solution co-
meçam a ser negociadas no Bo-
vespa Mais — uma espécie de
mercado de acesso à bolsa — a
R$ 11,50, valor 15% abaixo do
preço mínimo estimado na ofer-
ta, que variava entre R$ 13,50 e
R$ 15,50. A da Linx ficou na faixa
máxima, de R$ 27, e fechou o pri-
meira de negociação a R$ 32.

Essa recepção morna à Senior
Solution, segundo analistas ou-
vidos pelo Valor, está ligada a
uma característica que pode li-
mitar o potencial de crescimen-
to dos negócios no curto prazo:
a empresa depende de poucos
contratos de grande porte.

De janeiro a setembro do ano
passado, mais da metade da recei-
ta operacional líquida (53,4%) da
Senior Solution veio de três clien-
tes, segundo o balanço da compa-
nhia. Os 10 maiores contratos res-
ponderam por 66,8%. Os números
de todo o ano serão divulgados no
dia 27. A Linx tem uma fonte de re-
ceita mais diversificada — no mes-
mo período, os 10 maiores clientes
responderam por 13% da receita.

De acordo com um especialista
que preferiu não ser identificado,
essa dependência é potencialmen-
te perigosa diante de um cenário
de consolidação e de mudanças no
setor financeiro, para o qual a Se-
nior Solution destina seus progra-
mas. A avaliação é que com a que-
da nas taxas de juros, que tem im-
pactado o resultado dos bancos,
cortes de gastos podem atingir os
orçamentos de TI dessas institui-
ções, afetando seus fornecedores.

No médio e no longo prazos,
no entanto, é possível que mais
oportunidades sejam criadas à
medida que os investimentos se
estabilizem e novas demandas
de tecnologia sejam criadas, de
acordo com esse especialista.

No prospecto da oferta inicial,
a Senior Solution cita o potencial
de mercado no Brasil. A compa-
nhia tem hoje 140 clientes, mas a
estimativa é que existam 1075
instituições financeiras no Brasil,
que poderiam tornar-se clientes.

A empresa também tem planos
de usar a experiência no desenvol-
vimento de softwares destinados a
instituições financeiras para in-
gressar em outras áreas de ativida-
de, que exijam o mesmo grau de
complexidade tecnológica.

Fundada em 1996, a Senior So-
lution iniciou suas atividades pres-
tando serviços de desenvolvimen-
to de software para o mercado fi-
nanceiro, setor no qual trabalha-
vam seus fundadores, Bernardo
Francisco Pereira Gomes e Antonio
Luciano de Camargo Filho. Em
2000, a companhia começou a de-
senvolver um software próprio pa-
ra oferecer ao mercado.

A expansão dos negócios foi fi-
nanciada com recursos de duas
origens principais. Uma delas foi o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), que concedeu empréstimos
em 2002, 2005 e 2008, além de fa-
zer aportes por meio de sua em-
presa de participações, a BNDES-
Par, em 2005 e 2007. O fundo de
participação em empresas Stratus
comprou uma participação em
2005. Com os recursos, a Senior So-
lution comprou cinco empresas
entre 2005 e 2010, que serviram
para ampliar os segmentos atendi-
dos no mercado financeiro.

O principal produto da em-
presa, responsável por 15% da re-
ceita bruta em 2011, é o Senior
Banking Solution (SBS), um pa-
cote de sistemas para vários fins.

Outra diferença da Senior So-
lution em relação à Linx é o porte
dos negócios. A receita líquida da
Linx em 2012 foi de R$ 231 mi-
lhões. Na Senior Solution, a recei-
ta líquida em 2011 — o dado
anual disponível mais recente —
alcançou R$ 38,74 milhões. O lu-
cro líquido foi R$ 2,34 milhões.
No acumulado de janeiro a se-
tembro de 2012, o faturamento
somou R$ 34,6 milhões, com lu-
cro líquido foi de R$ 6 milhões.

A estreia da Senior Solution,
hoje, retoma uma história inicia-
da em 2008. A companhia tinha
planos de ingressar no Bovespa

Mais no segundo semestre da-
quele ano, para captar R$ 30 mi-
lhões. As condições desfavorá-
veis do mercado, no entanto,
adiaram os planos.

Em meados do ano passado, a
Senior Solution fez sua listagem
no Bovespa Mais, sem, no entanto
passar a negociar ações em bolsa.
A divisão do processo em duas
etapas faz parte dos esforços da
BM&FBovespa e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para
estimular a abertura de capital de
pequenas e médias empresas no
Brasil. A expectativa é que a lista-
gem permita à companhia acos-
tumar-se ao mercado de capitais
até ganhar confiança suficiente
para uma oferta de ações.

Com a Senior Solution, o mer-
cado de tecnologia passa a ter
seis representantes na BM&FBo-
vespa. Além dela, negociam
ações Bematech, Ideiasnet, Linx,
Positivo Informática e To t v s .

A expectativa é que mais proces-
sos de abertura de capital ocorram
ainda neste ano. O papel do BNDES
no setor tem sido considerado cru-
cial. Por meio da BNDESPar, o ban-
co é acionista de 30 companhias
de tecnologia, entre elas C i & T, BRQ
e Six Semicondutores.

A maior presença do setor na
bolsa já faz alguns especialistas
falarem em uma “Nasdaq brasilei-
r a”, em referência à bolsa eletrôni-
ca americana que reúne grandes
empresas de tecnologia e inter-
net, como Apple, Fa c e b o o k e Goo -
gle. Para parte dos analistas, no
entanto, isso ainda está distante.
“Acho que não há liquidez sufi-
ciente para pensar em um índice
setorial”, disse um analista, que
não quis ter seu nome revelado.

Com 4G, Claro espera recuperar receita
LUIS USHIROBIRA/VALOR

Carlos Zenteno, presidente da Claro: companhia prevê migração de usuários para pacotes de dados mais robustos

Te l efo n i a
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

Depois da queda de 1,8% na re-
ceita líquida com telefonia mó-
vel em 2012, para R$ 12,76 bi-
lhões, a Claro iniciou 2013 foca-
da na expansão do faturamento e
no reforço da infraestrutura no
país. A estratégia inclui o aumen-
to do tráfego de dados com a im-
plantação da rede de quarta ge-
ração (4G), o compartilhamento
de torres e links de transmissão
com a Te l e f ô n i c a / V i v o, e a instala-
ção do cabo submarino, que a
controladora América Móvil traz
dos Estados Unidos a Fortaleza,
Salvador e Rio de Janeiro.

Entre os planos está o aumento
da receita média por usuário —
que no ano passado baixou 9,3%,
para R$ 16 por mês — com a venda
de serviços de maior valor, disse
Carlos Zenteno, presidente da Cla-
ro. O centro da estratégia é a tecno-
logia 4G, lançada ontem em Porto
Alegre e anteriormente em Recife,
Curitiba, Campos do Jordão (SP),
Búzios e Paraty (RJ). Também faz
parte do programa da tele a venda
de pacotes mais robustos para 3G.

A companhia planeja ampliar a
base de clientes, que cresceu 8% no
ano passado, para 65,2 milhões,
mas está “focada em dados”, disse
Zenteno, sem especificar as metas.
“Trabalhamos para que os usuá-
rios de dados avulsos migrem para
pacotes”, disse. Segundo ele, a Cla-
ro tem mais de 5 mil clientes 4G.

Zenteno afirmou que a opera-
dora cumprirá os prazos da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações
(Anatel) para implantação de 4G.
Até abril, o serviço estará disponí-

vel nas seis cidades que sediarão a
Copa das Confederações (Brasília,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sal-
vador, Fortaleza e Recife). Até o fim
do ano, atingirá as 12 praças que
receberão a Copa do Mundo de
2014, incluindo as seis anteriores
mais Porto Alegre, Curitiba, São
Paulo, Manaus, Cuiabá e Natal.

Embora o lançamento em Porto
Alegre pudesse ocorrer até dezem-
bro, uma combinação de fatores
favoreceu a antecipação do crono-
grama. A prefeitura acelerou a
concessão de licença para novas

torres e a coligada Net Serviços dei -
xou de usar dois blocos do espec-
tro de 5 megahertz, permitindo o
uso pela Claro. A companhia insta-
lou 108 antenas na cidade e chega-
rá a 127 em abril, quando a opera-
ção atingirá a faixa completa de
dois blocos de 20 MHz.

Segundo Zenteno, o convênio
para compartilhamento da rede
4G no país assinado com a Telefô-
nica/Vivo inclui torres e links de
transmissão das duas operadoras,
mas exclui as frequências, os equi-
pamentos e a eletrônica que per-

mitem a conexão dos clientes. “Pe -
lo menos não está dentro do esco-
po inicial [do convênio]”, disse.

Já o custo de implantação do cabo
submarino da América Móvil no
Brasil, próximo de R$ 1 bilhão, será
bancado quase integralmente pela
Claro, afirmou Zenteno. A engenha-
ria e a definição do traçado ficam a
cargo da coligada Embratel. O cabo
que vai ligar os países integrará a re-
de de longa distância da Embratel
com redes de acesso da Net e da Cla-
ro e pode servir como redundância
da infraestrutura das três empresas.

Anatel discute alternativa
a multas para operadoras
Rafael Bitencourt
De Brasília

O conselho diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) aprovou a abertura de
uma consulta pública para discu-
tir uma proposta de regulamen-
to para fazer acordos com as ope-
radoras multadas por infligir re-
gras do setor. O mecanismo, cha-
mado de Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC), já é usado por
órgãos como o Ministério Públi-
co e o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).

A proposta, apresentada pelo
conselheiro da Anatel Marcelo Be-
chara, prevê acordos de processos
de multas que ainda estão no âm-
bito administrativo. Portanto, não
valeria para sanções que estão sen-
do questionadas na Justiça.

As regras desse novo regula-
mento permanecerão em audiên-
cia pública para receber críticas e
sugestões por 60 dias. Está previs-
ta também a realização de uma
reunião pública, em Brasília, para
discutir o tema.

Bechara, relator da proposta,
disse que em outros acordos pon-
tuais firmados pela Anatel com
empresas ficou estabelecido que
as operadoras teriam como obri-
gação a abertura de pontos de ven-
da de serviço. O novo regulamen-
to, disse, vem para “institucionali -
zar essa prática” dentro do órgão.

Bechara ressaltou que o TAC não
invalida os procedimentos de san-
ção. “O termo de ajustamento de
conduta não pode ser visto como
uma regra ou recurso comum e tri-
vial, mas deve ser adotado nos ca-
sos de exceção”, disse.

O acordo entre a Anatel e as em-

presas multadas é vista por alguns
críticos como a troca da sanção por
um “bônus”. O relator disse, po-
rém, que o acordo não exclui o re-
paro nos serviços. Além disso, os
compromissos assumidos não po-
dem coincidir com obrigações de
investimento que as teles já tinham
previsão de cumprir. O TAC da Ana-
tel poderá ser proposto pela em-
presa ou pelo órgão regulador.

O compromisso de investimen-
to da operadora que celebrar o
TAC não deverá estar atrelado, ne-
cessariamente, a investimentos
com retorno financeiro garantido.
A empresa poderá ser obrigada a
investir na capilaridade da rede de
serviços em regiões distantes dos
grandes centros. O presidente da
Anatel, João Rezende, propôs tam-
bém que a aplicação de recursos se
estenda a ações de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico.

A proposta aprovada não prevê
impedimento para apresentação da
proposta de TAC pelo fato de o pro-
cesso de multa se encontrar em de-
terminada fase de tramitação na
agência. Após a primeira instância
administrativa, quando já foi apre-
sentado o primeiro recurso, a com-
panhia deverá se comprometer a pa-
gar um sinal de 10% sobre o valor de
referência do acordo, que foi basea-
do na multa aplicada originalmen-
te. No primeiro ano de entrada em
vigor do regulamento, a cobrança
desse percentual não será exigida.

Segundo a Anatel, quem des-
cumprir o TAC pode ser impedido
de fechar futuros acordos relacio-
nados às multas aplicadas pelo ór-
gão. “O TAC é um crédito que se dá
às empresas. Se houver essa quebra
de confiança, ela deve sofrer o peso
da consequência”, disse Bechara.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Empresas, p. B3.
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