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NECO VARELLA/VALOR

Fabiano Favaro (à esquerda) e Luiz Gerbase: obter mais conhecimento de como funciona o mercado de capitais

Apple é mais uma favorecida por ‘anomalias tributárias’
J. SCOTT APPLEWHITE/AP

Tim Cook, executivo-chefe da Apple, no Senado americano: nada ilegal

G e st ã o
Sarah Gordon
Financial Times

Na semana passada, foi a vez de
a Apple ficar na linha de fogo. Tim
Cook, seu diretor-presidente, foi
questionado pela comissão de in-
vestigação do Senado dos Estados
Unidos sobre as alegações de que
uma subsidiária da Apple não de-
clarou impostos entre 2009 e
2012, apesar de ter obtido uma
receita de US$ 30 bilhões.

A Apple, conforme respondeu
Cook com veemência, não fez na-
da ilegal. É que, ao registrar a sub-
sidiária na Irlanda, mas adminis-
trá-la a partir dos EUA, a compa-
nhia explorou uma anomalia do
sistema tributário internacional.

Assim, a Apple junta-se à Ama -
zon, Starbucks e Goldman Sachs
como a mais nova gigante corpo-
rativa a ser criticada por jogar com
o sistema tributário global. No Rei-
no Unido, o Google e seu diretor-
presidente estiveram sob ataque.
“Quando o Google faz coisas gran-
des, eu vou elogiar você”, disse Ed
Miliband, o líder da oposição. “Mas
quando Eric Schmidt [chefe do Go-
ogle] diz que sua postura atual em
relação aos impostos é apenas ca-
pitalismo, eu vou discordar.”

dade das empresas de transferir
bens intangíveis, como proprie-
dade intelectual, marcas e co-
nhecimento para países que co-
bram impostos baixos.

David Cameron diz que inicia-
rá discussões intergovernamen-
tais para uma reorganização do
sistema tributário global na reu-
nião do G-8, no mês que vem. As
tentativas de se fazer isso serão
uma tarefa hercúlea. Mas, pelo
menos elas poderão ajudar a
apontar o dedo da culpa para a
direção certa. ( Tr a d u ç ã o
de Mário Zamarian)

Banda Larga Meta é melhorar serviços de fibra óptica e internet móvel

Com novo sistema, TIM reduz
custo e acelera rede de dados

CLAUDIO BELLI/VALOR

Cícero Olivieri, da TIM: aumentar capacidade para transmissão de vídeo

Cibelle Bouças
De São Paulo

A TIM deu mais um passo em
seu projeto de incrementar a in-
fraestrutura de redes e melhorar a
qualidade do serviço internet fixa
e móvel. A operadora adquiriu o
Cisco Videoscape Distribution Sui-
te Transparent Caching (VDS-TC),
um conjunto de equipamentos,
softwares e ferramentas de geren-
ciamento desenvolvidos pela Cis -
c o. Essa tecnologia proporciona
uma redução de 30% a 40% no trá-
fego de dados ao longo da rede da
operadora e, em consequência,
mais velocidade na recepção de
dados, segundo a TIM, que man-
tém em sigilo o valor investido.

Os equipamentos e softwares
são instalados em pontos de pre-
sença da rede da TIM — as estações
que abrigam a infraestrutura e os
equipamentos para o funciona-
mento das fibras ópticas. Sua prin-
cipal função é armazenar conteú-
dos de vídeos da internet. Quando
um usuário clica, por exemplo, em
um link de vídeo no Yo u Tu b e , do

Google, esse conteúdo, que fica ar-
mazenado em um centro de dados
nos Estados Unidos, trafega pelas
redes de telecomunicações desde
o centro de dados até o computa-
dor ou celular do consumidor.

Com o uso da ferramenta da
Cisco, esse mesmo conteúdo pas-
sa a ser acessado não do centro de
dados nos EUA, mas de um dos
pontos da rede da operadora on-
de as informações estão armaze-
nadas. Daí o cálculo que leva à re-
dução no tráfego de dados ao lon-
go de toda a rede.

Cícero Olivieri, diretor de rede
da TIM, estima que a tecnologia
ajudará a melhorar a percepção
que os clientes têm sobre a quali-
dade da rede da operadora. “A tec-
nologia torna a infraestrutura
mais eficiente e melhora a qualida-
de da transmissão para o usuário.”

O diretor da TIM disse que, do
volume total de dados que trafe-
gam nas redes da empresa, entre
75% e 80% são conteúdos buscados
em sites que têm origem fora do
Brasil. Para que esses conteúdos
cheguem ao dispositivo do consu-

midor, eles precisam passar pelas
redes da TIM e de outras operado-
ras no exterior, com as quais a
companhia tem parceria. “A expec-
tativa é que a tecnologia propor-
cione uma economia de 20% a 30%
nos custos operacionais com a re-
dução do uso das redes internacio-
nais”, afirmou o executivo.

O VDS-TC será implantado nas re-
des de banda larga fixa e móvel da
TIM e da TIM Fiber. O executivo esti-
ma que a tecnologia vai beneficiar os
20 mil clientes de banda larga da
TIM Fiber e os 22 milhões de usuá-
rios de banda larga móvel. Olivieri
afirmou que os vídeos representam
27% do volume de downloads regis-
trados pelos usuários de banda larga
fixa da TIM, mas que a tendência é
que esse tipo de mídia passe a repre-
sentar 60% do tráfego de dados na
rede da empresa em alguns anos.

A TIM tem realizado investi-
mentos em busca de melhorar a
sua infraestrutura. No primeiro
trimestre, expandiu sua rede de fi-
bra óptica em 1,7 mil quilômetros,
para 40,5 mil quilômetros, e prevê
chegar a 47 mil quilômetros até o

fim ano. No triênio que vai até
2015, planeja investir mais de
R$ 9,6 bilhões em infraestrutura.

Hugo Baeta, diretor regional pa-
ra operadoras da Cisco do Brasil,
disse que 58% do conteúdo acessa-
do pelos internautas brasileiros é
associado a vídeos. E, em cinco
anos, os vídeos representarão 72%
do tráfego total. “Há uma grande
preocupação das operadoras em
melhorar a experiência de trans-
missão de vídeos porque é a de-
manda que mais vai crescer”, disse.

Baeta citou um estudo da Cisco
indicando que no Brasil existem
25,8 milhões de usuários de banda
larga, dos quais 10,9 milhões usam
banda larga com velocidades aci-
ma de 2 megabits por segundo
(Mbps). “A tendência é que, em
breve, a maior parte dos usuários
adote velocidades acima de 2
Mbps, o que vai acelerar em muito
a demanda por tráfego de dados e
v í d e o”, afirmou. De acordo com
Baeta, a TIM foi a primeira opera-
dora a adotar a tecnologia no Bra-
sil, mas a Cisco negocia acordos
com outras operadoras no país.

Prestes a entrar na Bovespa,
Altus reforça exportações
A u to m a ç ã o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Prestes a integrar o Bovespa
Mais, segmento da BM&FBoves-
pa conhecido como a porta de
acesso para as empresas que que-
rem ter o primeiro contato com o
mercado de capitais no Brasil, a
Altus, empresa de automação in-
dustrial do Rio Grande do Sul,
tem como objetivo mostrar que
ainda há espaço no mercado glo-
bal de tecnologia para fabrican-
tes brasileiros.

Hoje, a lógica do setor parece
ser ditada pelo modelo de venda
de equipamentos como celulares e
PCs. Nele, é preciso fabricar muitas
unidades de um mesmo produto
que geralmente têm preço e mar-
gem baixos para garantir lucro no
volume de vendas. Fica difícil para
empresas brasileiras competirem
com grupos que conseguem atin-
gir esse volume por meio de ope-
rações em vários países.

Mas esse não parece represen-
tar o cenário de todo o mercado
de tecnologia. “A gente fica um
pouco ofuscado pelos dogmas
da tecnologia da informação
(TI). Mas tem um mundo de ou-
tras coisas que não enxergamos,
mas que podem ser mundiais e
ter excelência”, disse Luiz Gerba-
se, presidente da Altus.

Fundada nos anos 80, a empresa
sempre se dedicou ao desenvolvi-
mento e à fabricação de equipa-
mentos de automação comercial.
Essas máquinas são como os com-
putadores com função específica,
que fazem funcionar grandes es-
truturas, como plataformas de pe-
tróleo e sistemas de geração de
energia elétrica. Esse tipo de equi-
pamento também pode ser usado
em residências para controlar o
acendimento de luzes e operar
produtos eletrônicos, a chamada
automação residencial. Segundo
Gerbase, o mercado de automação
movimenta cerca de US$ 11 bi-
lhões por ano no mundo e
US$ 200 milhões no Brasil.

Com 380 funcionários, a Altus
registrou receita de R$ 111 mi-
lhões em 2012. A maior parcela
veio da área de serviços (65%) e o
restante da venda de produtos.

Nos planos da empresa, a ex-
pansão internacional tem um peso
importante, com expectativa de
dobrar o volume de produtos ex-
portados nos próximos três anos.
O impulso virá de um acordo co-
mercial com a B e i j e r, da Suécia.
Desde o ano passado, a Beijer vem
integrando um dos produtos de
automação da Altus em projetos
mundiais. No fim do mês passado,
o relacionamento entre as duas
companhias se estreitou ainda
mais, quando a Beijer anunciou a
aquisição de 15% do capital da Al-
tus. De acordo com Gerbase, o ne-
gócio dá segurança para a Beijer
em termos de fornecimento de
produto e também à Altus, pois
significa um compromisso de que
a companhia sueca não deixará de
realizar novas encomendas.

A Altus também tem como só-
cio o braço de investimento em

empresas do BNDES, o BNDESPar,
que fez um aporte de R$ 17,5 mi-
lhões na companhia em 2011. O
controle acionário pertence à
holding Pa r i t , que também é só-
cia majoritária da Te i k o n — fabri -
cante de eletrônicos sob enco-
menda — e tem 50% de participa-
ção na fabricante de semicondu-
tores HT Micron (a outra metade
pertence à sul-coreana Hana Mi -
cron). “A estratégia da Parit é criar
empresas que possam receber

aportes de outros investidores,
ou do mercado de capitais, mas
mantendo sempre o controle
a c i o n á r i o”, disse Fabiano Favaro,
diretor financeiro e de relações
com investidores da Altus.

Segundo Favaro, a listagem no
Bovespa Mais tem como objetivo
dar à companhia mais conheci-
mento de como funciona o mer-
cado de capitais e permitir que,
quando uma janela de oportuni-
dade aparece, fazer uma oferta

pública de ações e levantar recur-
sos para financiar seu crescimen-
to. A experiência da Altus na bol-
sa, disse o executivo, também po-
de vir a ser replicada para as ou-
tras empresas da Parit.

A cerimônia de listagem da Al-
tus no Bovespa Mais pode ser rea-
lizada até meados de julho.
Quanto à abertura de capital,
ainda não há um prazo estipula-
do. “Estamos dando um passo de
cada vez”, disse Favaro.

contas, é o manual que as empre-
sas, especialmente as de capital
aberto, precisam seguir, e as téc-
nicas adotadas pelo Google e pela
Apple, segundo afirmam tributa-
ristas, não são nada incomuns.

É fácil para os políticos conde-
narem esse tipo de técnica. No
entanto, se as companhias são ta-
xadas de maneira inadequada ou
inapropriada, a culpa só pode ter
um endereço: os legisladores que
elaboram os códigos tributários.
As companhias devem ser admi-
nistradas em benefício de seus
acionistas e outros detentores de
participações. Elas não têm obri-
gação de zelar pelo bem comum,
como os governos têm.

O sistema tributário interna-
cional possui muitas anomalias
que podem ser exploradas. Os
baixos impostos sobre pessoa
jurídica cobrados na Irlanda de-
ram ao país uma vantagem com-
petitiva significativa nos esfor-
ços para atrair investidores es-
trangeiros. O governo irlandês
não está disposto a abrir mão
disso — apesar do fato de isso ter
prejudicado os parceiros do país
na União Europeia e também ter
contribuído indiscutivelmente
para a crise financeira particu-
larmente grave que se abateu so-
bre a Irlanda recentemente.

Enquanto isso, o imposto so-
bre pessoa jurídica cobrado pela
Itália é de mais de 30%, enquanto
no Reino Unido poderá cair para
20% até abril de 2015. Compa-
nhias como a Fiat Industrial já es-
tão respondendo a esse diferen-
cial transferindo seu domicílio
fiscal para o Reino Unido.

As audiências no Senado dos
Estados Unidos na semana pas-
sada expuseram outra anomalia
bastante conhecida — a de que
os EUA taxam os lucros no exte-
rior quando esses são repatria-
dos, enquanto que a maioria das
grandes economias cobra pouco
ou nenhum imposto sobre os lu-
cros internacionais. Isso vem en-
corajando as empresas america-
nas a manter seus lucros fora
dos EUA — pela última conta-
gem, esse número chegava a
US$ 1,7 trilhão.

As sugestões sobre como re-
formar o sistema são muitas e
complexas. Uma maior transpa-
rência claramente viria a calhar.
A União Europeia decidiu na se-
mana passada obrigar as gran-
des empresas, abertas e fechadas,
a revelar seus lucros e impostos
pagos em uma base país a país.
No entanto, esse tipo de informa-
ção frequentemente não tem
muito significado, dada a capaci-

É difícil ver como alguém po-
deria discordar da explicação de
Schmidt sobre o motivo de o Goo-
gle ter pago apenas 10 milhões de

libras em impostos como pessoa
jurídica entre 2006 e 2011, sobre
receitas de 12 bilhões de libras.
“Apenas capitalismo”, afinal de

.

COMUNICADO PÚBLICO
INTENÇÃO DE COMPRA E
VENDA DE PRODUTOS DE

ENERGIA ELÉTRICA
CURTO PRAZO / 2013

Convidamos os interessados
em participar de futuros leilões
promovidos pela a Bolt Energias
ou por terceiros, a assinar um
TERMO DE ACORDO oficializando
esta intenção e concordando com
a criação de registros de contrato
de compra e venda na CCEE, com
montantes zerados, para o período de
fornecimento entre junho e dezembro
de 2013. Os documentos deste
COMUNICADO estão disponíveis no
site www.boltenergias.com.br

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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