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Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Móveis Teperman Ltda. - Re q u e re n te :
Castro Rodrigues Industrial Ltda. - Va ra /C o m a rc a :
1a Vara de Santa Isabel/SP
Re q u e r i d o : Poc Operadora de Churrascaria S/A - Re -
q u e re n te : Ilha Restaurante e Lanchonete Ltda. Epp - Va -
ra /C o m a rc a : 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Re q u e r i d o : Soro Scap Atacado de Escapamen-
tos Ltda. - Re q u e re n te : Sogefi Filtration do Brasil
Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 4a Vara de Sorocaba/SP
Re q u e r i d o : Sotêxtil Ipanema Ltda. - Re q u e re n te :
Mais Polímeros do Brasil Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 4a
Vara de Sorocaba/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Amed Administradora de Serviços Médi-
cos Ltda. ( Auto Falência ) - E n d e re ç o : Rua Miguel
Calmon, 459 - Administrador Judicial: Dr. Fernando Al-
ves Borges - Va ra /C o m a rc a : 12a Vara de Salvador/BA
E m p re s a : Falcão Construção e Incorporação Lt-
da. - Administrador Judicial: Dr. Marcos Antônio Mi-
lhaço Alves - Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Maceió/AL

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Komanche Blue Beneficiadora Têxtil

Ltda. Epp - E n d e re ç o : Rua Francisco Polito, 1265,
Bairro de Vila Prudente - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Plásticos Mueller S/A Indústria e Co-
mércio - E n d e re ç o : Av. Prof. Francisco Morato,
4340, Ferreira - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falên-
cias de São Paulo/SP

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Guardiões Serviços Técnicos Ltda. -
Administrador Judicial: Dr. Alfredo Luiz Kugelmas -
Va ra /C o m a rc a : 6a Vara de Jaboatão Dos Guara-

ra p e s / P E
E m p re s a : Guardiões Vigilância Ltda. - Ad m i n i s-
trador Judicial: Lindoso e Araújo Consultoria Em-
presarial Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 6a Vara de Jaboa-
tão Dos Guararapes/PE
E m p re s a : Prol Editora Gráfica Ltda. - Ad m i n i s-
trador Judicial: Dr. Alfredo Luiz Kugelmas - Va -
ra /C o m a rc a : 3a Vara de Diadema/SP
E m p re s a : Vertax Consultoria Ltda. - E n d e re ç o :
Scs, Quadra 02, Bloco C 41, Sala 509, Parte A, Edi-
fício Anhanguera, Asa Sul - Administrador Judicial:
Dr. Carlos Carvalho Duarte Neto - Va ra /C o m a rc a :
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Dis-
trito Federal, Brasília/DF
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Desempenho das ações das operadoras em relação ao Ibovespa
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Cibelle Bouças
De São Paulo

O primeiro trimestre de 2013
não foi dos melhores na Bovespa.
Incertezas sobre a recuperação em
países da Europa, prejuízos de
grandes grupos brasileiros e sinais
de que o governo federal pode
postergar um aperto monetário
para controlar a inflação afasta-
ram investidores. O Ibovespa, que
mede o desempenho do mercado
de ações, encerrou o primeiro tri-
mestre com queda de 7,55%, a
56.352 pontos. Entre as teles, a Oi
foi a única a acumular queda no
primeiro trimestre. De acordo com
cálculos do Valor Data, nos pri-
meiros três meses do ano, as ações
ordinárias da Oi tiveram desvalori-
zação de 17,99%, encerrando o tri-
mestre a R$ 6,95. As ações prefe-
renciais registraram queda de
19,71%, para R$ 6,10.

Com esse resultado, o valor de
mercado da Oi baseado no preço das
ações teve perda de R$ 3,635 bilhões
no primeiro trimestre, passando a
valer R$ 10,442 bilhões. No mesmo
período, as ações da TIM foram valo-
rizadas em 8,78%, para R$ 8,92. No
caso da Te l e f ô n i c a / V i v o, as ações or-
dinárias acumularam alta de
12,13%, para R$ 47,50, e as preferen-
ciais subiram 13,41%, para R$ 53,95.
No trimestre, o valor de mercado da
TIM aumentou R$ 1,74 bilhão, che-
gando a R$ 21,558 bilhões. Já o valor
da Telefônica/Vivo teve ganho de
R$ 5,141 bilhões, para R$ 58,141 bi-
lhões, segundo o Valor Data.

Para analistas do setor, a saída de

Francisco Valim da presidência da
Oi, em janeiro, aliada ao recebi-
mento de uma série de multas da
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) e ao alto nível de
endividamento despertaram dúvi-
das nos investidores sobre a capaci-
dade de a companhia levar adiante
planos ambiciosos de crescimento
para o período de 2012 a 2015.

“A Oi vinha melhorando seu de-
sempenho até a saída de Valim, de-
pois começou a perder valor”, afir-
mou Alex Pardellas, analista da
CGD Securities. Se for considerado
um período mais longo, no entan-
to, a TIM aparece como a operado-
ra que mais perdeu valor de mer-
cado, mesmo durante a gestão de
Valim, disse Pardellas.

No acumulado de 12 meses até
28 de março, as ações da TIM apre-
sentam queda acumulada de
21,93%. A redução no valor de mer-
cado em 12 meses é de R$ 6,6 bi-

lhões. A Telefônica/Vivo apresenta
uma perda de R$ 1,84 bilhão e a Oi,
um ganho de R$ 2,84 bilhões na
mesma base de comparação.

Em março de 2012, no entanto,
a Oi ainda realizava a reestrutura-
ção societária que combinou as
empresas do grupo Te l e m a r — Te l e
Norte Leste Participações e Tele-
mar Norte Leste — e a  Brasil Tele-
com. Quando a reestruturação foi
concluída, em 17 de abril do ano
passado, a Oi valia R$ 16,7 bilhões,
ante R$ 27,3 bilhões da TIM e
R$ 59,5 bilhões da Vivo. Desde en-
tão, as três operadoras perderam
valor. Nos casos da Oi e da TIM, as
perdas refletem o desempenho
das empresas no mercado brasilei-
ro e também questionamentos so-
bre a gestão das companhias e a
qualidade dos serviços prestados.

Renato Pasquini, gerente de te-
lecomunicações da Frost & Sulli-
van, disse que o mercado de telefo-

Aumento de custos prejudicou resultado da Claro em 2012
De São Paulo

Entre as operadoras de telefonia
móvel do Brasil, a Claro — contro -
lada pela América Móvil — é a úni-
ca que não tem ações negociadas
na Bovespa. Nesta semana, a tele
anunciou seu resultado financeiro
no país, com perdas em 2012. De
acordo com o balanço, a Claro en-
cerrou o ano com prejuízo líquido
de R$ 880,496 milhões, bem acima
do prejuízo líquido de R$ 330,146

Telefonia Ações das demais operadoras na Bovespa aumentaram no período, mas perderam valor em 12 meses

Oi é única tele com desvalorização no 1o tri

Cade arquiva denúncia de suposta
infração da Vivo por uso do código 15
Concorrência
Thiago Resende e Juliano Basile
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) arqui-
vou uma denúncia contra o gru-
po Vivo por supostamente indu-
zir os usuários de telefonia móvel
a ligar com o código de seleção da
prestadora (CSP) da Te l e f ô n i c a ,
que pertence ao mesmo grupo.

“Considerando que a conduta
transcorreu por apenas 44 dias, a

Telesp tinha participação infe-
rior a 20% e que as máximas va-
riações de participação de mer-
cado foram irrisórias, entendo
que a conduta em análise não te-
ve o condão de produzir efeitos
anticoncorrenciais”, afirmou o
relator do processo, conselheiro
Elvino Mendonça.

Em 2003, o CSP passou a valer.
Com isso, o usuário de telefonia
móvel passou a escolher a presta-
dora de serviço de longa distân-
cia para realizar as chamadas.

A denúncia foi feita pela Em -

bratel à Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) contra as
empresas de serviço móvel pes-
soal (SMP) que fizeram uma joint
venture e passaram a usar a mar-
ca Vivo. São elas: Telesp, Teleba-
hia, Telest, Telergipe, Teleacre, Te-
le Centro Oeste, Telegoiás, Telems,
Telemat, Teleron e Norte Brasil.

Houve um período de “duplo
c o nv í v i o”, em que ligações eram
feitas com e sem CSP. Nesse perío-
do, as empresas deveriam adotar
um padrão para se comunicar com
o usuário que fez uma chamada

sem o CSP ou com o CSP incorreto,
e não podiam informar o número
de CSP da operadora. Isso, segun-
do a denúncia, foi descumprido
pela joint venture, o que favorece-
ria o grupo Vivo/Telefônica.

A procuradoria do Cade reco-
mendou o arquivamento da de-
núncia. Mas o Ministério Público
Federal e a procuradoria da Ana-
tel opinaram pela abertura de
um processo administrativo pa-
ra investigar a suposta infração à
concorrência. Ontem, o Cade de-
cidiu pelo arquivamento.

‘B a n i d a’ dos Estados Unidos, Huawei
volta-se para negócios na Europa
E q u i p a m e n to s
Juro Osawa
Dow Jones Newswires,
de Shenzhen (China)

A rede móvel da chinesa H u aw e i
Technologies provavelmente não
crescerá nos Estados Unidos neste
ano, reconheceu Bob Cai, vice-pre-
sidente da unidade de redes da
companhia, em entrevista ao
“Wall Street Journal”. A empresa
foi praticamente expulsa do país
por “medida de segurança”.

Mas, ao mesmo tempo, o grupo
disse acreditar que conseguirá se
expandir nos demais países onde
atua. A China se prepara para en-

trar na nova geração de redes de ce-
lulares enquanto a demanda por
clientes na Europa continua forte.

“Na Europa, já construímos con-
f i a n ç a”, disse o vice-presidente. Ele
destacou a discrepância da situa-
ção nesse continente com a vivida
pela empresa nos EUA. Em outu-
bro, o Congresso americano che-
gou a pedir o banimento dos apa-
relhos da Huawei e também da
chinesa ZTE do mercado dos EUA,
sob a alegação de que os equipa-
mentos poderiam ser usados por
Pequim para “espionar ” o país.

Segundo o executivo, a área da
Huawei que produz equipamen-
tos de infraestrutura pode ter alta
de 10% na receita de 2013, ante

11% em 2012. Cai se recusou a dar
valores específicos, já que o capi-
tal da empresa é fechado. O ba-
lanço anual da companhia pode
ser divulgado no fim do mês.

A companhia está “c o n f i a n t e”
em atingir a meta de faturamen-
to que foi fixada, mesmo que o
ambiente de negócios global
continue a se deteriorar, disse
Cai. “Não é uma projeção muito
a m b i c i o s a”, afirmou.

A Huawei é a segunda maior for-
necedora de equipamentos de te-
lecomunicações do mundo, atrás
da sueca Ericsson, e tem superado
o desempenho de muitas rivais ao
redor do mundo, apesar da relu-
tância de operadoras de investi-

rem nos produtos que oferece.
As perspectivas de expansão

da chinesa aparecem no momen-
to em que as principais operado-
ras de seu país — China Mobile,
China Telecom e China Unicom
— se preparam para lançar a rede
de quarta geração (4G) de servi-
ços móveis com a tecnologia LTE,
um sistema de transmissão de
dados em altíssima velocidade.
No mês passado, a China Mobile
afirmou que gastaria US$ 7 bi-
lhões neste ano nessa rede.

Globalmente, a Huawei faturou
US$ 1 bilhão em 2012 com a insta-
lação de redes LTE, de acordo com
o executivo. Para 2013, a expectati-
va é que essa cifra dobre.

Compra do Skype pela
Microsoft é aprovada
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) aprovou,
ontem, por unanimidade e sem
restrições, a compra da empresa de
serviços de ligações telefônicas on-
line Sk ype pela Microsoft.

Estimada em US$ 8,5 bilhões, a
operação foi anunciada em maio
de 2011. Na ocasião, a Microsoft
afirmou que o Skype iria apoiar
dispositivos da companhia, co-
mo Xbox e Kinect, e Windows
Phone, além de conectar usuá-
rios Skype com o Lync, o Outlook,
Xbox Live e outras comunidades.

A Secretaria de Acompanha-

mento Econômico (Seae) do Mi-
nistério da Fazenda e a extinta
Secretaria de Direito Econômico
(SDE) do Ministério da Justiça
não concluíram pareceres a res-
peito do caso.

Como as empresas oferecem
produtos e serviços no Brasil, o
negócio precisou passar pelo ór-
gão de defesa da concorrência do
país. O relator do caso, conselhei-
ro Elvino Mendonça, analisou os
efeitos do negócio e não encon-
trou problemas concorrenciais
por causa da operação. O relator
lembrou ainda a existência de
concorrentes como as redes so-
ciais Facebook e Orkut. (TR e JB)

nia móvel, que crescia a taxas
anuais de dois dígitos, encerrou
2012 com incremento de 8%, abai-
xo do esperado pelo setor. Esse ce-
nário contribuiu para o desempe-
nho mais fraco das teles na bolsa.

Pardellas disse que as diferenças
no desempenho das teles em 12 me-
ses se devem ao fato de as compa-
nhias estarem em momentos dife-
rentes. A TIM passou por revezes que
começou com a saída de Luca Lucia-
ni, que estava no Brasil desde 2009 e
deixou a presidência da tele em
maio de 2012, em meio a um escân-
dalo que começou na Itália em 2008
sob a acusação de obstrução a auto-
ridades regulatórias. As ações da TIM
caíram fortemente nesse período.

Em julho de 2012, a TIM tam-
bém sofreu os efeitos de uma puni-
ção da Anatel. “A proibição de ven-
das [de novas linhas] foi um gran-
de problema para a TIM porque in-
vestidores embutiram no preço

das ações a necessidade que a com-
panhia teria de fazer um investi-
mento maior para resolver proble-
mas relacionados à qualidade”,
afirmou Ricardo Correa, diretor da
Ativa Corretora.

Nos últimos meses, no entanto,
a TIM passou por um momento de
recuperação. “Por ser a empresa
mais exposta à telefonia móvel,
tende a crescer mais que as opera-
doras que carregam o peso da tele-
fonia fixa”, disse Correa.

Já no caso da Oi, os fatores que
mais incomodaram investidores,
na visão dos analistas, foi o alto en-
dividamento e a saída do presi-
dente da companhia no primeiro
ano de realização de um projeto
ambicioso de crescimento. “Ainda
não existe um posicionamento
claro se a companhia manterá ou
não o projeto de longo prazo. Por
isso houve uma queda mais forte
das ações após a distribuição dos

dividendos”, disse Correa.
Na avaliação de Pardellas, da

CGD, além da saída de Valim, as notí-
cias de multas aplicadas pela Anatel
também causaram certo prejuízo à
imagem da companhia neste ano.

Na semana passada, a Oi anun-
ciou uma emissão de R$ 1,5 bilhão
em debêntures e R$ 1,2 bilhão em
notas promissórias, notícia que
trouxe alento ao mercado. A Fitch
Ratings atribuiu a classificação
AAA(bra) à proposta da Oi, consi-
derando que a relação entre dívida
líquida e lucro antes dos juros, im-
postos, amortização e depreciação
(Ebitda) baixará de 2,84 vezes em
2012 para 2,2 vezes até 2015. Para
Correa, a rolagem da dívida permi-
tirá à Oi reduzir o custo do endivi-
damento, o que pode favorecer seu
desempenho financeiro.

Pasquini disse que as operado-
ras terão que se desdobrar neste
ano, em meio a um cenário de cres-
cimento menor, de 5,3%, ante 8%
no ano passado. “Existem algumas
incertezas, como a capacidade das
companhias de cumprir suas me-
tas e de recuperar as perdas que so-
frerão com a queda da receita de
i n t e r c o n e x ã o”, disse. A real de-
manda pela tecnologia de quarta
geração (4G) neste ano é outro
ponto que gera dúvidas no setor.

Ontem, as ações ordinárias da Oi
fecharam em queda de 1,01%, para
R$ 6,89. As ações preferenciais caí-
ram 2,76%, para R$ 5,98. A TIM regis-
trou alta de 0,93%, para R$ 8,65. As
ações ordinárias da Vivo subiram
0,36%, para R$ 47,15; as preferen-
ciais caíram 0,21%, para R$ 52,70.

milhões em 2011. As demais ope-
radoras encerraram o ano com lu-
cro. Os resultados da Claro foram
associados a um forte aumento
nos custos de serviços prestados e
de aparelhos vendidos.

No ano, a receita líquida cresceu
13,02%, para R$ 12,916 bilhões,
com aumento da base de assinan-
tes pós-pagos. A receita com servi-
ços pós-pagos teve incremento de
9,14%, para R$ 4,964 bilhões. A re-
ceita com pré-pago, por sua vez,

aumentou 21,9%, para R$ 2,798 bi-
lhões. A Claro registrou ainda ele-
vação de 11,59% na receita com in-
terconexão, para R$ 3,922 bilhões.

As despesas com serviços e pro-
dutos aumentaram mais que a re-
ceita: 14,2%, chegando a R$ 9,343
bilhões. A companhia também re-
gistrou despesas comerciais 26,5%
mais altas, para R$ 3,125 bilhões.
Com isso, o prejuízo operacional
chegou a R$ 893,722 milhões, ante
R$ 333,343 milhões em 2011.

Em 2012, a Claro adotou uma
estratégia mais agressiva de ex-
pansão da base de clientes, com
oferta de pacotes de R$ 0,21 por
chamada, ante R$ 0,25 da TIM. A
Claro elevou a base de celulares
em 4,9 milhões no ano passado,
para 60,4 milhões de linhas. O
crescimento rápido ajudou a
congestionar as redes e a empresa
também foi alvo de milhares de
reclamações de consumidores na
Agência Nacional de Telecomuni-

cações (Anatel), que resultaram
na proibição de venda de chips
em três Estados no mês de julho.

Em resposta, a companhia
anunciou um plano de investi-
mentos de R$ 6,3 bilhões a serem
aplicados entre 2012 e 2014 para
melhoria da infraestrutura e da
qualidade dos serviços.

Para atrair clientes que fazem
uso intenso de dados, a Claro co-
meçou a oferecer o serviço de tele-
fonia móvel de quarta geração

(4G) nas cidades de Recife, Cam-
pos do Jordão (SP), Búzios (RJ), Pa-
raty (RJ) e Curitiba. A operadora
tem procurado reforçar a oferta do
4G e de outros serviços de alto va-
lor agregado como forma de se di-
ferenciar no mercado de telefonia
móvel e recuperar perdas sofridas
em anos anteriores.

Procurada pelo Va l o r , a tele
disse que não tinha porta-voz dis-
ponível para comentar o balanço
de 2012 e os planos futuros. (CB)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. B8.




