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Cade confirma acordo com Unimeds de Norte a Sul
Saúde
Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) assi-
nou, ontem, acordos com Uni-
meds em 30 processos adminis-
trativos para encerrar a prática da
unimilitância, pela qual médicos
são proibidos de atender pacien-
tes e de prestar serviços fora da
cooperativa a que pertencem.

Os processos envolvem coope-
rativas de saúde Unimed do Rio
Grande do Sul até o Pará.

Ao todo, as Unimeds se compro-
meteram a pagar R$ 14 milhões

para encerrar os processos nos
quais poderiam ser condenadas
por prática anticompetitiva — exi -
gir exclusividade dos médicos.

Conforme antecipou na terça-
feira o Valor PRO, serviço de infor-
mações em tempo real do Va l o r , a
assinatura dos acordos permitiu o
fim de 80 casos sobre unimilitân-
cia. Além dos 30 processos admi-
nistrativos envolvendo Unimeds
no Cade, foram encerrados 52 pro-
cessos judiciais em que as coopera-
tivas contestavam as multas im-
postas pelo órgão antitruste.

“A assinatura dos acordos per-
mite o fim da unimilitância em vá-
rios mercados. Essa solução jamais
seria alcançada pelos processos in-

dividualizados”, afirmou a conse-
lheira Ana Frazão, relatora de cin-
co processos sobre o assunto. Se o
Cade continuasse litigando nos vá-
rios casos na Justiça, um por um,
seria necessário muito mais tempo
para chegar a esse resultado.

Ana ressaltou ainda o compro-
metimento das Unimeds em se
absterem de exigir exclusividade
dos médicos. “É digno de nota o
compromisso das requerentes de
renunciar a qualquer prática asso-
ciada à unimilitância”, disse.

A prática da unimilitância é in-
vestigada pelo Cade desde 1986.
Em mais de 60 processos, o órgão
impôs condenações. Mas as pe-
nas são baixas, chegando, em mé-

dia, a R$ 63 mil por Unimed. Além
disso, as cooperativas recorreram
à Justiça contra as condenações
do Cade e mantiveram a prática.

Em 2009, o Cade baixou a Sú-
mula nº 7 para fixar o entendi-
mento de que é infração à lei im-
pedir que médicos prestem servi-
ços fora da cooperativa a que per-
tencem. Mesmo assim, os recur-
sos ao Judiciário contra as deter-
minações do Cade continuaram
até que, no fim daquele ano, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu contra a unimilitância.
De posse da decisão do STJ, o ór-
gão antitruste chamou as Uni-
meds para negociar o acordo
que, enfim, foi assinado, ontem.

Pernambucanas lucra mais
Balanço
Marina Falcão
De São Paulo

Ajudada pelo desempenho na
sua operação de financiamento,
a varejista de moda e artigos para
o lar Pe r n a m b u c a n a s teve lucro
líquido de R$ 170,7 milhões no
ano passado, alta de 10,8% em re-
lação a 2011. A receita líquida su-
biu 11,22%, para R$ 4,26 bilhões.

O lucro operacional (antes de
juros e impostos) foi de R$ 270
milhões, aumento de 22,12%.

Conforme os números publi-
cados ontem, o resutado da em-
presa foi assegurado pelo de-
sempenho das suas controladas.

A maior delas, a Pernambucanas
Financiadora, registrou sozinha
um ganho líquido de R$ 160,3
milhões, alta 19,6% em relação a
um ano antes.

Em 2012, a receita líquida com
intermediação financeira subiu
de 22,1%, para R$ 887,2 milhões.

Concorrentes listadas em bol-
sa da varejista, R e n n e r, Guarara -
pes (dona da rede Riachuelo) e
Marisa também trabalham com
crédito, mas a operação tem me-
nor relevância.

Nessas companhias, a fatia do
resultado com financiamento
varia sazonalmente entre 20% e
30% do lucro antes de juros, im-
postos, amortização e deprecia-
ção (Ebitda) total.

Va re j o Família Kaufman, que também é dona da joalheria Vivara, pretende vender cerca de 30% da rede

Etna faz ajustes e planeja buscar sócio
Adriana Mattos
De São Paulo

Depois da To k & S t o k , cujo con-
trole foi comprado pelo fundo
Carlyle no ano passado, é a vez da
rede de móveis e decoração Etna
colocar parte da operação à ven-
da. O Va l o r apurou que a compa-
nhia, controlada por Nelson Kauf-
man, está num processo de mu-
danças internas — que envolve a
recente separação dos balanços
contábeis da Etna e da joalheria
Vivara (outra empresa de Kauf-
man) — e a intenção, com isso, é
preparar a companhia para bus-
car um sócio nos próximos meses.

Os donos não pretendem, a
princípio, se desfazer do controle
da varejista. O plano é vender
cerca de 30% da rede de móveis e
com os recursos, reforçar o cres-
cimento orgânico e distribuir lu-
cro entre os donos.

Até o momento, interessados no
negócio ainda não foram oficial-
mente procurados pela assessoria
financeira da Etna — isso só deve
acontecer daqui a alguns meses
por causa das mudanças em curso.
Esse processo de ajustes é funda-
mental para que avance o plano de
busca de um parceiro.

O Va l o r apurou que, no mo-
mento, além de aceitar negociar a
venda de participação minoritária
da empresa, Nelson Kaufman tam-
bém pretende ficar à frente da ges-
tão da companhia. Mas pessoas
próximas ao empresário comen-
tam que isso não está completa-
mente fechado. “É o que ele quer
hoje, mas quem o conhece sabe
que Nelson muda de ideia às ve-
zes”, conta uma pessoa próxima à
família. O empresário tem encon-
trado cada vez mais dificuldade de
se dividir entre as duas empresas e
já percebeu que ganha muto mais

dinheiro com a Vivara do que com
a Etna. Balanço da Vivara obtido
pelo Va l o r mostra que a empresa
fechou 2011 com receita operacio-
nal de R$ 730 milhões e lucro líqui-
do de R$ 84 milhões (uma alta de
75%). Procurada, a Etna decidiu
não se manifestar sobre o assunto.

Ata da assembleia de acionis-
tas da empresa divulgada nesta
terça-feira informa que a Etna
aprovou um aumento no capital
social no valor de R$ 90,8 mi-
lhões, para reforçar o capital pró-
prio da companhia, por meio da
capitalização de créditos detidos
pelos acionistas. Em outra assem-
bleia, no ano passado, a empresa
aprovou a realização de um laudo
de avaliação da Etna, em ata pu-
blicada em novembro, e também
a aprovação da separação da Etna
de outra empresa dos Kaufman, a
Tellerina Comércio de Presentes,
fabricante das joias da Vivara.

A empresa ainda está implan-
tando hoje medidas iniciais de go-
vernança corporativa, para tornar
a varejista mais transparente e pa-
ra aumentar o volume de informa-
ções auditadas ao mercado.

Com 16 lojas em 12 estados, a
Etna teve um faturamento estima-
do de R$ 350 milhões no ano pas-
sado, cerca de um terço das vendas
anuais da rival Tok&Stok, com 37
lojas em 13 estados. Em outubro
de 2011, o Valor já havia antecipa-
do que a empresa considerava a hi-
pótese de buscar investidores no
mercado. Alguns fundos de inves-
timento — que tomaram conheci-
mento do interesse — estiveram na
empresa analisando os números
da rede em 2012, mas as conversas
não avançaram. “Era tudo meio
confuso, mesmo com um balanço
pro forma, não se tinha certeza se a
Etna ou a Vivara davam lucro ou
p r e j u í z o”, disse uma fonte ouvida.

ROGERIO CANELLA/FOLHAPRESS

Loja da Etna em São Paulo: rede tem 16 unidades no país e fatura R$ 350 milhões

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27 - NIRE 35.300.170.555

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ S.A. para se reunirem em assembleia
geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 13h00 do dia 04 de abril de
2012, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
3 (três) membros do Conselho de Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em
assembleia geral extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual dos
administradores e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Para participar na Assembleia
Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes
documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em
custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente
regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor
organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia,
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia
Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. Os documentos relativos às matérias a
serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos Acionistas”, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br)
na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76
e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Britaldo Pedrosa Soares

Vice-Presidente do Conselho de Administração

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CompanhiaAberta
CNPJ/MFnº61.695.227/0001-93 -NIRE35.300.050.274

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária
(“Assembleia Geral”) a se realizar às 09h00 do dia 04 de abril de 2013, na sede da Companhia,
localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
(A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;
(ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger 1 (um) membro do Conselho de
Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia geral extraordinária:
(i) fixar o montante da remuneração global anual dos administradores e a remuneração dos
membros do Conselho Fiscal. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão
apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da
Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral,
a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas
contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima
referidos, nos termos do artigo 21, § 2º do estatuto social da Companhia. Os documentos relativos
às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos Acionistas”,
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas
eletrônicas da Companhia (http://ri.aeseletropaulo.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as
disposições da Lei nº 6.404/76 e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Vincent Winslow Mathis

Presidente do Conselho de Administração

STAR ONE S.A.
CNPJ 03.964.292/0001-70

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Star One S.A. submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras Condensadas da Sociedade, referentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. A Administração.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONDENSADOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

ATIVO 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 67.629 59.541
Não circulante 1.317.820 1.031.213
Total do ativo 1.385.449 1.090.754
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante 236.993 127.097
Não circulante 142.386 134.797
Patrimônio líquido 1.006.070 828.860
Total do passivo e patrimônio líquido 1.385.449 1.090.754

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONDENSADOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

31/12/2012 31/12/2011
Receita operacional líquida 461.512 466.307
Custo dos serviços prestados (145.182) (147.690)
Lucro bruto 316.330 318.617
Despesas operacionais, líquidas (29.060) (68.067)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 287.270 250.550
Resultado financeiro (14.318) (7.970)
Lucro antes de impostos 272.952 242.580
Imposto de renda e contribuição social (94.042) (93.201)
Lucro líquido do exercício 178.910 149.379

DIRETORIA
Gustavo Soares Silbert - Diretor Presidente

Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira - Diretor Vice-Presidente
e Diretor Geral

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Formoso Martínez - Presidente do Conselho de Administração

Gustavo Soares Silbert - Membro
Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho - Membro

Isaac Berensztejn - Membro
Ivan Campagnolli Junior - Membro

Antônio João Filho - Membro
CONTADORA

Márcia Motta Sá
CRC-RJ-051.848-4

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 - (Em milhares de reais)
Reserva de lucros

Capital Social
Realizado

Reserva
Legal

Reserva de
lucros a realizar

Reserva de
investimento

Lucros
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2010 611.834 74.117 174.286 – – 860.237
Lucro líquido do exercício – – – – 149.379 149.379
Destinação do lucro líquido do exercício

Constituição da reserva legal – 7.469 – – (7.469) –
Constituição da reserva de investimento – – – 135.440 (135.440) –
Dividendos intercalares – – – – (6.470) (6.470)
Dividendos adicionais propostos – – (174.286) – – (174.286)

Saldo em 31 de dezembro de 2011 611.834 81.586 – 135.440 – 828.860
Lucro líquido do exercício – – – – 178.910 178.910
Destinação do lucro líquido do exercício

Constituição da reserva legal – 8.945 – – (8.945) –
Constituição da reserva de investimento – – – 168.265 (168.265) –
Dividendos mínimo obrigatório – – – – (1.700) (1.700)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 611.834 90.531 – 303.705 – 1.006.070
394.236

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONDENSADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)
31/12/2012 31/12/2011

Fluxo de caixa de atividades operacionais 303.047 365.822
Fluxo de caixa de atividades de investimento (382.272) (271.683)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 78.339 (116.336)
Redução no caixa e equivalente de caixa (886) (22.197)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.729 23.926
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 843 1.729

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

31/12/2012 31/12/2011
Lucro líquido do exercício 178.910 149.379
Outros resultados abrangentes – –
Resultados abrangentes 178.910 149.379

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

1. Histórico e contexto operacional: Em 1º de novembro de 2000, a Empre-
sa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel (“Embratel”), Companhia
controlada pela Embratel Participações S.A. (“Embrapar”), constituiu a Star
One S.A. (“Star One” ou “Sociedade”) para gerir suas operações de satélites,
subscrevendo capital com a transferência de todo o ativo imobilizado rela-
cionado aos negócios de satélites, assim como os direitos e as obrigações
relacionados aos contratos de seguros destes. A partir de sua constituição,
a Star One passou a ser a principal provedora brasileira de capacidade sa-
telital para serviços de telecomunicação, tais como: (i) serviços de rede; (ii)
serviços de telecomunicações ponto a ponto; e (iii) difusão de programação
de rádio e televisão. Entre os principais clientes da Sociedade incluem-se a
própria controladora Embratel, emissoras de televisão, operadores de TV a
cabo, provedores de serviços de telecomunicações e instituições financeiras.
A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (“ANATEL”), órgão regu-
latório para o setor, supervisiona e regula as atividades da Star One de acordo
com a Lei nº 9.472, de 16 de junho de 1997, e regulamentação pertinente. Em
25 de dezembro de 2000, a ANATEL aprovou a transferência dos direitos e
obrigações constantes do termo de direito de exploração de satélite brasileiro,

concedido sem ônus à Embratel em 27 de julho de 1998, com vigência até 31
de dezembro de 2005 para a Star One. Posteriormente este direito foi prorro-
gado à Star One a título oneroso pela ANATEL até 31 de dezembro de 2020.
Sua renovação está sujeita à regulamentação da Agência. Em 2006 e 2007,
à Star One foram conferidos, respectivamente, dois novos direitos de explora-
ção, a título oneroso, para duas novas posições orbitais denominadas 68ºW
e 75ºW, vigentes por 15 anos. Mais recentemente, em 2011, a Star One saiu
vitoriosa em nova licitação da Anatel, sendo a ela conferidos dois novos direitos
de exploração, então para 84ºW e 70ºW, nestes casos, em novas faixas de
frequências, uma delas de forma pioneira no Brasil. As obrigações em rela-
ção aos direitos de exploração de satélite acima citados referem-se a regu-
lamentações da indústria, tais como metas de qualidade e certificação de
equipamentos, e incluem diversos itens, destacando-se, em particular, a
obrigatoriedade de que as operações de controle dos satélites devem ser
realizadas no Brasil e executadas predominantemente por mão-de-obra na-
cional e de que o provimento de capacidade espacial preferencial a órgãos
essenciais do Governo, tais como Presidência da República, Ministérios da
Defesa, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Militar e Corpo de Bom-
beiros, assim como prioridade no atendimento a instituições públicas em caso
de enchentes, incêndios e outras calamidades públicas. Cabe ainda ressaltar

que a transferência de propriedade dos satélites ou do direito de exploração e
mudanças em características técnicas dos satélites autorizados estão sujei-
tas à aprovação prévia da ANATEL. 2. Base de preparação e apresentação
das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades
por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
até 31 de dezembro de 2012, que estão em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board - IASB, e que diferem somente no que se refere à avaliação
dos investimentos em coligada pelo método de equivalência patrimonial,
conforme requerido pelo ICPC 09, enquanto que de acordo com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) seria custo ou valor justo.
3. Relatório dos Auditores Independentes. As demonstrações financeiras
consolidadas completas da Embratel, as quais incluem as demonstrações fi-
nanceiras da Sociedade, devidamente acompanhadas do relatório dos audito-
res independentes Ernst &Young Terco Auditores Independentes S.S., emitido
em 15 de fevereiro de 2013, sem ressalva, estão publicadas no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro e Valor Econômico de 21 de março de 2013.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B5.




