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Na Bematech, conselho fica menorSILVIA COSTANTI/VALOR

Recém-chegado, Paulo Sérgio Caputo, sócio da DLM, presidirá o conselho

G e st ã o
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A Bematech, que vende servi-
ços e sistemas de tecnologia para
os setores de varejo e hoteleiro,
elegeu na semana passada um
novo conselho de administração
sob manifestações contrárias de
alguns de seus acionistas.

O novo conselho da empresa
terá cinco integrantes, um a me-
nos do que o anterior. A presi-
dência do órgão passará a ser
exercida por Paulo Sérgio Capu-
to, sócio e gestor da administra-
dora de recursos DLM Invista. O
executivo teve passagens pelo
Grupo RBS e pela Datasul, na
qual trabalhou por 13 anos. Ca-
puto é um dos recém-chegados
ao conselho da Bematech, ao la-
do de outro gestor de recursos,
Henrique Teixeira Alvares, sócio-
fundador da Neo Investimentos.
Outros três integrantes foram
reeleitos: Marcel Malczweski,

Wolney Betiol e Virgilio Moreira
Filho — todos faziam parte do
grupo de controladores da com-
panhia, antes da abertura de ca-
pital, em 2007.

Entre os que deixaram o con-
selho está Demetrios Lambros,
acionista que também já foi par-
te do grupo de controle da Be-
matech. Betiol, que presidia o
conselho da Bematech até a as-
sembleia ordinária da semana
passada, manifestou, durante
assembleia ordinária da empre-
sa, seu agradecimento a Lam-
bros por seu trabalho no conse-
lho da empresa durante vários
anos. Lambros continuará na Be-
matech, mas agora como mem-
bro do conselho fiscal.

Na assembleia, Lambros e ou-
tro acionista que já foi um dos
controladores da Bematech,
Francisco Alberto Vieira de Araú-
jo, manifestaram-se contra a re-
dução do número de integrantes
do conselho e também contra a
mudança na presidência do ór-
gão. Outro acionista, a gestora de

recursos F i d e l i t y, votou contra a
eleição do novo conselho e tam-
bém contra a fixação da remune-
ração global dos administrado-
res da empresa, que foi definida
em R$ 7,4 milhões.

Procurada pelo Va l o r , a Bema-
tech informou, em nota, que a re-
dução de integrantes possibilita-
rá a “formação de um conselho
ainda mais ágil, permitindo uma
acelerada tomada de decisão
muito necessária ao ritmo dos ne-
gócios da companhia”. Também
destacou que “é comum a todas
as empresas que contam com
conselhos de administração, que
não haja unanimidade de votos”.

O Va l o r apurou que a Bemate-
ch poderá ter uma troca em sua
base de acionistas — um investi-
dor que não possui hoje partici-
pação relevante na empresa ne-
gocia a compra de fatia de outros
acionistas. Os principais sócios
da Bematech na pessoa física são
Betiol (10,10%) e Malczweski
(8,16%); além das gestoras CSHG
(5,29%), Sulamérica (5,13%),

Guepardo (4,65%) e MCAP
(6,73%); e da BNDESpar (8,64%).
As gestoras que foram para o
conselho não possuem partici-
pação relevante na Bematech ho-
je, tampouco os acionistas que
votaram contra a nova composi-
ção do órgão.

Também estão de saída do
conselho da Bematech Marco Tu-
lio Leite Rodrigues, sócio-gestor
da consultoria Pilar Serviços, e Jo-
sé Paschoal Rossethi, professor,
pesquisador e consultor da Fun-
dação Dom Cabral.

Após enfrentar um difícil
2011, ano passado a Bematech
apresentou resultados positivos
e reconquistou a confiança dos
investidores. A empresa superou
alguns problemas de execução,
diante da grande quantidade de
aquisições — algumas a múlti-
plos muito acima de mercado —
realizadas nos últimos anos e das
dificuldades para integrá-las. Em
2012, as ações da empresa subi-
ram 51%. Neste ano, acumulam
valorização de 55,5%.

Fox ameaça migrar para canal pago
Te l ev i s ã o
Edmund Lee, Andy Fixmer e
Alex Sherman
Bloomberg Businessweek

Há quem acredite que a inter-
net vá matar a TV. Poucos proje-
tam que as próprias emissoras de
televisão determinem seu fim.
Mas a News Corp, de Rupert Mur-
doch, disse no dia 8 que poderá
encerrar os 26 anos da Fo x como
canal gratuito de TV se a Justiça
dos Estados Unidos continuar a
permitir que a empresa iniciante
de internet Aereo retransmita
sua onerosa programação.

A Aereo — respaldada por Barry
Diller, presidente do conselho de
administração da empresa de in-
ternet IAC — usa uma rede de ante-
nas para captar o sinal gratuito da
Fox e o revende. Se CBS, NBC Uni -
versal e ABC seguirem o exemplo
da News Corp e suspenderem a
transmissão gratuita, isso vai ace-
lerar o fim do sistema de TV que
perdura desde que CBS, NBC e ABC
entraram no ar, nos anos 40.

“Temos de conseguir ser devida-
mente remunerados por nosso
c o n t e ú d o”, disse o diretor opera-
cional da News Corp, Chase Carey,
em simpósio do setor. “Não pode-
mos assistir de braços cruzados e
permitir que roubem nosso sinal.
Vamos mudar para um modelo
por assinatura, se esse for o único
recurso que nos restar.”

A CBS poderá também seguir a
Fox rumo ao canal a cabo, disse seu
principal executivo, Les Moonves.
“Pode crer, os caras do cabo vão
adorar ver a gente fazer isso”, disse
ele à Bloomberg Businessweek. Re-
presentantes da ABC e da NBC pre-
feriram não comentar. Mas a Univi -
sion Communications, a maior
emissora americana em língua es-
panhola, também está falando
grosso. “Temos que defender nosso
produto e nossos fluxos de receita;
portanto, nós também estamos
examinando todas as nossas op-
ções, inclusive a mudança para a TV
p a g a”, disse Haim Saban, presiden-
te do conselho de administração
da emissora, em comunicado.

Com cerca de 100 milhões dos

114 milhões de lares americanos
dotados de aparelhos de TV já ten-
do aderido à TV paga por cabo, sa-
télite ou fibra óptica, segundo as
empresas de pesquisa Nielsen e a
SNL Kagan, essas declarações não
podem ser minimizadas como
ameaça vazia. “É um sinal de ad-
vertência para a Justiça, e talvez pa-
ra o Congresso, de que as emisso-
ras levam essa ameaça representa-
da pela Aereo muito a sério”, disse
Paul Gallant, diretor-executivo da
corretora Gug genheim Securities.

A Aereo disse que a lei está do
seu lado. “Quando as emissoras pe-
diram ao Congresso uma licença
gratuita para transmissão digital
pelas ondas eletromagnéticas pú-
blicas”, disse a empresa em comu-
nicado, “elas prometeram que fa-
riam as transmissões no interesse e
conveniência do público e que
manteriam o sinal livre.”

A News Corp e a Aereo são extre-
mos opostos no panorama em tran-
sição da TV. A News Corp paga bi-
lhões por conteúdo de TV de suces-
so, que vai desde os jogos da Liga Na-
cional de Futebol Americano até “Os

Simpsons”. A Aereo não paga nada
por esse conteúdo; capta as trans-
missões e as revende por US$ 8 ao
mês para assinantes que usam seu
serviço de gravação digital de vídeo
para ver os programas em computa-
dores ou smartphones.

A News Corp quer proteger as ta-
xas que cobra das operadoras locais
a cabo e por satélite que captam seu
sinal, mesmo se isso significar a per-
da de telespectadores. Este ano, a Fox
vai receber US$ 472 milhões nessas
taxas, segundo previsão do analista
Michael Morris, da D av e n p o r t .

As redes de transmissão de TV
processaram a Aereo em março de
2012, sob acusação de terem infrin-
gido direitos reservados de reprodu-
ção. Após perderem a causa em uma
decisão de instância inferior, um tri-
bunal de recursos voltou a rejeitar os
pedidos das emissoras de que a Ae-
reo fosse fechada. Agora, a Aereo po-
de levar adiante a pretendida expan-
são nacional de seu serviço, disse Dil-
ler por e-mail. (A Bloomberg LP, con-
troladora da Bloomberg Busi-
nessweek, mantém um acordo com
a Aereo para transmitir on-line a TV

Bloomberg por meio de seu serviço,
mediante pagamento de uma taxa.)

Embora as quatro principais re-
des de TV ainda respondam por
mais de 21% da audiência de TV em
horário nobre — em relação aos

75% que dominavam na década de
50 —, elas enfrentam um campo
muito mais densamente povoado,
que abriga serviços de internet co-
mo o Netflix e a Amazon.com. (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

JONATHAN ALCORN/BLOOMBERG

Chase Carey, da News Corp: “Temos de ser remunerados por nosso conteúdo”

I n t e r n et Disponível no exterior,
serviço passa a ser oferecido no país

Vivo permite
compart ilhar
dados entre
aparelhos

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Paulo Cesar Teixeira, da Telefônica/Vivo: expectativa de que entre 50% e 60% dos clientes tenham planos compartilhados no prazo de três anos

Bruna Cortez
De São Paulo

A Te l e f ô n i c a / V i v o anuncia, ho-
je, mudanças em sua estratégia
para vender serviços de acesso à
internet por meio de aparelhos
móveis. A operadora vai passar a
vender pacotes que permitem o
acesso à web em mais de um dis-
positivo, sem exigir uma conta
para cada um deles, como acon-
tecia até então. Os chamados pla-
nos compartilhados foram uma
alternativa encontrada por com-
panhias de telefonia móvel de to-
do o mundo para lidar com um
cenário cada vez mais comum: o
do consumidor com vários dis-
positivos conectados. No Brasil, a
Telefônica/Vivo é a primeira ope-
radora a adotar esse novo mode-
lo de transmissão de dados.

O plano compartilhado da em-
presa, batizado de “M u l t i V i v o”,
permite incluir cinco dispositivos
na mesma franquia, além de um
smartphone que deve dar origem

à contratação do pacote. Se hou-
ver mais de um celular, por exem-
plo, além de falar entre si, os apa-
relhos poderão compartilhar mi-
nutos para chamadas a usuários
de outras operadoras.

“A criação de um plano com-
partilhado pode motivar clientes
a incluir na franquia equipamen-
tos com os quais ele acessa a in-
ternet só por meio de conexões
sem fio (Wi-Fi)”, disse Paulo Ce-
sar Teixeira, diretor-geral da Tele-
fônica/Vivo, em entrevista ao Va -
lor. Com mais dispositivos no
pacote, a expectativa é que esse
usuário contrate um plano com
mais dados e, consequentemen-
te, mais caro. É com base nesse
cenário que a Telefônica/Vivo es-
pera que o lançamento de planos
compartilhados contribua para
o aumento da receita de dados.

O faturamento da Telefôni-
ca/Vivo com dados cresceu
17,3% no quarto trimestre de
2012 em comparação com o
mesmo período do ano anterior,

chegando a R$ 1,5 bilhão. A re-
ceita com dados representou
28,6% do faturamento de servi-
ços móveis da operadora nos úl-
timos três meses do ano. Entre
as grandes companhias de tele-
fonia móvel do país, a Telefôni-
ca/Vivo tem a maior participa-
ção da receita de dados no fatu-
ramento de serviços móveis.

A exemplo do que vem ocor-
rendo nos Estados Unidos, os
planos compartilhados tendem
a ser bem-recebidos no Brasil,
afirma Eduardo Tude, analista da

consultoria Te l e c o. Nos Estados
Unidos, onde AT & T e Ve r i z o n
lançaram esse tipo de serviço re-
centemente, 61% dos smartpho-
nes estão conectados à web por
meio de planos compartilhados,
segundo dados do mais recente
Balanço H u aw e i de Banda Larga.
No Brasil, Teixeira diz acreditar
que em um horizonte de três
anos entre 50% e 60% dos clientes
da Telefônica/Vivo terão planos
de dados compartilhados.

Para quem tem planos distin-
tos para cada um dos dispositi-

vos, o pacote compartilhado po-
de motivar o uso mais eficiente
da quantidade de dados contra-
tada, diz o executivo. A lógica é a
seguinte: nem sempre o cliente
consegue usar todo o pacote
apenas no smartphone. Incluin-
do o tablet no plano, por exem-
plo, é possível utilizar essa quan-
tidade de dados que anterior-
mente era “d e s p e r d i ç a d a”.

Os planos de dados comparti-
lhados da Telefônica/Vivo vão de
500 megabytes a 3 gigabytes. Se-
gundo Teixeira, o modelo de ser-

viços compartilhados também
será adotado nos planos da quar-
ta geração de telefonia móvel
(4G), que serão lançados “em
b r e v e” pela operadora.

Procurada pelo Va l o r , a Claro
informou, por meio de sua as-
sessoria de imprensa, não ter
uma previsão de quando preten-
de lançar planos de dados com-
partilhados. A TIM disse que, por
enquanto, não planeja mudan-
ças estruturais em suas ofertas
de dados. A Oi preferiu não co-
mentar o assunto.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Empresas, p. B3.




