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Operadoras de telefonia
vão compartilhar códigos

Mariana Durão / RIO

O bloqueio de bens do empresá-
rio Marcus Elias e da Laep, deter-
minado há 15 dias, é apenas mais
um episódio da novela judicial
protagonizada pela empresa, do-
na das marcas Parmalat e Daslu.
A ordem da Justiça foi dada em
ação cautelar do Ministério Pú-
blico Federal e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
mas a Laep é alvo também de pro-
cessos de investidores – que in-
clui entre os réus bancos, a Bolsa
e a própria CVM – e do fundo
inglês GLG, que administra US$
26 bilhões em recursos.

O GLG controla um fundo que
afirma ter um crédito de R$ 157

milhões com a Laep. A dívida foi
questionada na Justiça pela
Laep, mas em novembro passa-
do a ação foi julgada improceden-
te. O Broadcast, serviço em tem-
po real da Agência Estado, apurou
que, embora caiba recurso, a Jus-
tiça avalia fábricas de marcas li-
gadas à Laep, como Parmalat e
Glória, que possam ser usadas
para pagamento da dívida. Algu-
mas são usadas pela Monticiano
– em que a Laep é acionista indi-
reta –, sócia da BNDES na LBR
Lácteos.

A Laep deverá enfrentar ainda
uma ação civil pública ajuizada
na última quinta-feira pela Asso-

ciação Brasileira dos Investido-
res em Mercado de Capitais
(Abrimec), criada para defender
interesses dos acionistas que se
consideram lesados pela empre-
sa, com sede nas Bermudas. Os
100 acionistas ligados à associa-
ção querem ser ressarcidos por
perdas de R$ 35 milhões com au-
mentos de capital. O valor pode
crescer, já que a Laep tem quase
16 mil acionistas.

A petição da Abrimec tem co-
mo fundamento uma suposta
fraude na constituição da Laep
como offshore nas Bermudas.
Afirma que o objetivo foi burlar a
lei brasileira, já que todos seus
ativos, ações e gestores sempre
ficaram no País. E que, ainda que
a Laep seja estrangeira, sua atua-
ção no Brasil foi irregular.

Além de Marcus Elias e da
Laep, são réus na ação da Abri-
mec Bradesco, BTG Pactual, a
CVM e a BM&FBovespa. Os ban-
cos foram incluídos porque de-
ram aval à primeira emissão de

títulos da empresa (BDRs – Brazi-
lian Depositary Receipts) na Bo-
vespa, em 2007. Os BDRs são cer-
tificados de ações de emissão de
companhias abertas com sede
no exterior. Já a Bolsa e a CVM
têm o dever de zelar por informa-
ções dadas ao investidor.

“Essas instituições aprova-
ram atos constitutivos da Laep e
entenderam que ela estava apta
a abrir capital no mercado brasi-
leiro”, diz a advogada da Abri-

mec, Gisele Menezes. A CVM e a
Bovespa informaram que desco-
nhecem a ação. Bradesco e BTG
não comentaram.

Ação da CVM. A liminar deferi-
da em 6 de março à CVM e MPF
pela 5.ª Vara Cível Federal de São
Paulo bloqueou bens de Elias e
proibiu a transferência de pro-
priedade ou de direitos sobre o
patrimônio da Laep. Na prática,
impediu que se concluísse uma

fusão com a Prosperity Over-
seas, de Bermudas. O negócio foi
costurado depois que a CVM ve-
tou a oferta pública da Laep para
fechar seu capital. A Prosperity
desistiu da fusão, alegando “in-
certeza jurídica”.

Em ambas as operações – OPA
e fusão – a empresa se propôs a
pagar R$ 0,517 por BDR, o que os
acionistas alegam estar abaixo
do valor patrimonial de suas
ações. A Laep deixaria o País pa-
gando R$ 21 milhões, cerca de
2% do total já captado aqui.

O processo movido por MPF e
CVM difere do da Abrimec por-
que considera que a Laep entrou
de forma regular no País. Mas
aponta indícios de que a empre-
sa praticou fraudes no mercado
local. Anteontem, a Laep entrou
com recurso contra a liminar.

“A minoria da minoria foi con-
tra a operação, que era uma for-
ma de recuperação da empresa”,
diz Maria Salgado, advogada da
companhia. Ela lembra que a
ação civil pública da Abrimec foi
indeferida pela Justiça paulista.
O juiz recomendou a inclusão da
CVM como ré, levando a ação à
esfera federal. Para Maria, o in-
vestidor correu um risco de mer-
cado ao comprar as ações.

Negócios

milhões de brasileiros já fizeram, ao menos uma vez, uma compra online, segundo o
relatório Webshoppers, feito pela e-bit e Câmera Brasileira de Comércio Eletrônico

Ação contra a Laep inclui CVM,
Bovespa e bancos como réus
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Uma alteração no regulamento
da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) vai permi-
tir que as operadoras de telefo-
nia fixa de menor porte possam

aumentar sua atuação no seg-
mento de chamadas de longa dis-
tância. Atualmente, 99% desse
mercado é dominado pelas gi-
gantes do setor – Oi/Brasil Tele-
com, Telefônica/Vivo, Tim/Inte-
lig, Claro/Embratel e GVT.

Segundo a Anatel, existem
atualmente 160 empresas de te-
lefonia fixa no País, a maioria
com até 50 mil assinantes. O pro-
blema é que, pela regulamenta-
ção em vigor, não havia códigos
de seleção de operadora, de dois
dígitos, disponíveis para todas.

Essa situação contribuía para
que a maioria das empresas
atuasse basicamente no merca-
do de ligações locais. O regula-
mento que entrou em vigor on-

tem vai permitir que mais com-
panhias possam ter códigos pró-
prios e aumentar a concorrência
nas ligações interurbanas.

A partir de agora, a Anatel vai
permitir que operadoras de me-
nor porte que atuem em diferen-
tes regiões do País possam com-
partilhar o mesmo código, ainda
que não pertençam ao mesmo
grupo econômico. Em caráter ex-
perimental, o órgão regulador já
havia liberado o mesmo número

para duas empresas, uma com
atuação no Pará e outra na Bahia.

Outra mudança que entrou
em vigor é a chamada marcação
alternativa. As empresas que
têm menos de 50 mil assinantes
ou que atuam em apenas uma
área de DDD poderão solicitar à
Anatel a concessão desse serviço
para seus clientes. Pelo sistema,
o assinante pode fazer a seleção
prévia da operadora que fará
suas ligações interurbanas.

economia.estadao.com.br

Dona das marcas Daslu e
Parmalat está com os
bens bloqueados no País, o
que inviabilizou fusão com
empresa de Bermudas

Mudança. Pousada, da Saraiva: ‘Se eu enviar uma TV para Belém sem frete, vendo mais. Mas não tem como ganhar dinheiro’

Comércio eletrônico cresce no País, mas
empresas ainda buscam rentabilidade

Varejo. Vendas pela internet cresceram 20% no País em 2012 e previsão é de aumento de 24% este ano; varejistas começam a se
dar conta, porém, que o frete grátis ou o parcelamento sem juros, usados para atrair consumidores, não se sustentam no longo prazo

Reação.
Justiça
bloqueou
bens de
Elias,
fundador da
Laep

● Sem valor
Oferta inicial de BDRs da Laep
saiu a R$ 7,50, em 2007; no
entanto, desde então, investido-
res afirmam que o valor dos
papéis da companhia teve
queda de 99,99%.
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O comércio eletrônico brasi-
leiro faturou R$ 22,5 bilhões
no ano passado – 20% mais
que em 2011 – e ganhou 10,3 mi-
lhões de novos consumidores.
Isso significa que praticamen-
te um em cada cinco brasilei-
ros já comprou ao menos uma
vez algum produto ou serviço
na internet. Esse crescimento,
apontado pela pesquisa Web-
shoppers, da consultoria
e-bit, reforça a maior confian-
ça do consumidor no mundo
virtual, por um lado, e o ama-
durecimento desse setor no
País, por outro.

Mas o maior desafio das em-
presas de e-commerce hoje é a
busca pela rentabilidade. Desde
o início dos anos 2000, quando
as principais lojas virtuais surgi-
ram no País, formou-se uma cul-
tura de frete grátis e parcelamen-
to sem juros que tinha o objetivo
de conquistar o consumidor. Até
hoje essa continua sendo uma
prática comum que, no longo
prazo, acaba não gerando retor-
no para as empresas, segundo o
diretor-geral da e-bit, Pedro
Guasti. “É preciso que o merca-
do entenda que conveniência,
com data de entrega agendada,
tem um custo maior.”

Nos Estados Unidos, por
exemplo, a Amazon oferece a
possibilidade de o consumidor
receber o produto no mesmo dia
da compra. Para isso, cobra uma
taxa de US$ 8,99, mais US$ 0,99
por item adquirido.

Empresas brasileiras que es-
tão há mais de cinco anos no mer-
cado estão percebendo, aos pou-
cos, que a estratégia do “tudo grá-
tis” não funciona. Na Saraiva, o
faturamento obtido com as ven-
das na web teve queda de 6,5% na
comparação de janeiro a setem-
bro de 2012 com o mesmo perío-
do do ano anterior. Para o dire-
tor-presidente da livraria, Marci-

lio Pousada, isso reflete o aban-
dono de estratégias que infla-
vam o faturamento, mas resulta-
vam deficitárias. “Se eu anunciar
uma TV no Buscapé e enviar pa-
ra Belém sem frete, vou vender
mais. Mas não tem como fazer
isso e ainda ganhar dinheiro.” Se-
gundo Pousada, esse tipo de deci-
são tem mostrado resultado na
linha mais importante do balan-

ço: a do lucro líquido. O lucro da
Saraiva ficou em R$ 31,3 milhões
nos primeiros nove meses de
2012, alta de 77% sobre o mesmo
período de 2011.

A logística em operações de
e-commerce pode representar,
além de uma barreira para a che-
gada do lucro, um problema que
pode afetar a reputação de uma
marca. A B2W – dona das marcas

Submarino e Americanas.com –
atrasou a entrega de encomen-
das em 2011 e foi proibida de ven-
der produtos durante alguns
dias. Isso obrigou a empresa a
ampliar investimentos, prejudi-
cando a linha final de seu balan-
ço. Em 2012, apesar da alta de
13,7% na receita bruta, que atin-
giu R$ 4,8 bilhões, o prejuízo da
empresa quase dobrou em rela-

ção ao ano anterior, atingindo
R$ 170 milhões. “A empresa teve
problemas e perdeu clientes.
Além disso, sofreu também com
o aumento da concorrência”, diz
Alberto Serrentino, sócio da con-
sultoria em varejo GS&MD. Mas
a B2W continua a líder do seg-
mento no País, com participação
entre 20% e 25% do mercado.

Emergentes. Ao mesmo tempo
em que algumas enfrentam um
momento de reacomodação do
e-commerce, há o fenômeno de
empresas que nasceram online e
já se equiparam a concorrentes
que estão no varejo físico há
anos. Exemplos disso são a loja
de artigos esportivos Netshoes e
a de moda Dafiti.

Mas, para Serrentino, esse ti-
po de empresa “compra” merca-
do ao praticar preços agressivos.
“Em algum ponto, esses negó-
cios chegam a uma massa de
clientes que lhes permite dar re-
sultado (lucro). Se isso não ocor-
re, são necessárias novas roda-
das de capital para que a empresa
continue incorporando escala.”

Há outras companhias que
também apostam no segmento
de moda na internet. É o caso da
OQVestir, que projeta que o se-
tor vá rivalizar em faturamento
na web com os eletroeletrôni-
cos,um dos líderes do e-commer-
ce brasileiro. Isabel Humberg,
presidente da empresa, diz que
todos os dias o site bate recorde
de vendas e tíquete médio. Moda
e acessórios, aliás, foi uma das
áreas que mais cresceram em
2012 no e-commerce do País.


