
Centauro inaugura novo modelo de loja
A Centauro, maior rede de varejo esportivo da América Latina,

inaugura hoje um novo conceito de loja: a Centauro Full Size. O

espaço será voltado para a interação de clientes com diversos

esportes. O novo formato de loja de rua estreia no Rio, mas há planos

de expansão para São Paulo e outras capitais em 2014. A Centauro

tem forte presença em shoppings e possui ainda uma loja online.

Divulgação

Manter a posição de liderança no
mercado de banda larga no Brasil
será o principal desafio da Oi de-
pois da mudança anunciada na
gestão, na avaliação de especialis-
tas do setor. O processo, no entan-
to, não deverá, pelo menos a prin-
cípio, mexer na estratégia das ope-
radoras concorrentes no Brasil.
Mexidas significativas, que pode-
riam acirrar uma guerra, por
exemplo, no mercado de telefonia
móvel, já não acontecem com a
mesma velocidade de anos atrás,
afirma o presidente da consulto-
ria Teleco, Eduardo Tude.

“Do ponto de vista do mercado
brasileiro, nada muda e cada em-
presa concorrente da Oi manterá
suas estratégias. A própria vinda
de Zeinal Bava para a presidência
da Oi já é parte de uma estratégia
da companhia e certamente espe-
rada pelos concorrentes”, diz ele.

Tude acrescenta que o cresci-
mento em banda larga será funda-
mental para que a empresa possa
se destacar no país. Hoje, a compa-
nhia tem 31% desse mercado no
Brasil. Mas a parceria Net/Embra-
tel já encostou e, pode-se dizer,
estabeleceu quase que um “empa-
te técnico” com a Oi, chegando a
quase 30% do mercado, segundo
o próprio Eduardo Tude.

“A liderança está sendo amea-
çada e esse será o maior trabalho
da operadora por aqui. O caminho
é se descolar de sua principal con-
corrente e manter o crescimento
da receita. A Oi teve um cresci-
mento de 15,8% no mercado de

banda larga no Brasil, comparan-
do o primeiro trimestre de 2012
com o mesmo período de 2013. Os
serviços de banda larga, por exem-
plo, compensam a queda na recei-
ta de voz em telefonia fixa, que, to-
mando por base o mesmo perío-
do, despencou 8,6%. E isso é uma
tendência mundial”, assinala.

Para o analista Pedro Galdi, da
SLW Corretora, a oferta de banda
larga ainda é muito fraca no Brasil
e seria importante que investi-
mentos fossem realizados.

“O reviver da Telebrás era para
isso, mas desde Fernando Henri-
que Cardoso esses recursos não
são liberados pelo governo. O in-
vestimento neste segmento seria
interessante, mas entendo que
existem tantas prioridades de ca-
pital que não haveria recursos pa-
ra tocar todos os projetos”, diz.

No caso específico da Oi, ele
afirma que a necessidade de no-
vos recursos para ampliar a recei-
ta em banda larga é mais do que
necessário. Mas esbarra em entra-
ves que a companhia já vive e pre-
cisa resolver, entre eles a questão
do endividamento - hoje em R$
25 bilhões -, o fato de a empresa já
ter uma pesada programação de
investimentos e ainda a política
de de distribuição de dividendos
que precisa ser revista pelos novos
gestores.

A Oi tem planos de investir cer-
ca de R$ 3 bilhões no período de
2013 a 2016 para a expansão e a
modernização de sua rede de da-
dos e comunicação.

Se na banda larga as possibili-
dades de crescer e até mesmo se
descolar da principal concorrente

pode ser uma realidade, o mesmo
não acontece na telefonia móvel.
A ascensão da companhia, hoje
na quarta posição no mercado bra-
sileiro, não será uma tarefa fácil,
afirma Eduardo Tude, da Teleco.

Segundo ele, a própria Oi já si-
nalizou que vai crescer no merca-
do de telefonia móvel pós-pago,
seguindo os passos da Portugal Te-
lecom, que tem expertise nesse
segmento. E isso já estaria aconte-
cendo, afirma o especialista. No
entanto, a dificuldade para cres-

cer mais e tirar mercado do con-
corrente está no próprio tamanho
desse mercado, afirma ele.

“Não há mais facilidade para
crescer no mercado de telefonia
móvel. A Oi tem hoje 50 milhões
de celulares, contra 66 milhões da
terceira colocada, que é a Claro.
Ganhar 16 milhões de clientes ho-
je é tarefa muito difícil no Brasil. E
isso acontece porque as operado-
ras já definiram como meta a recei-
ta e a melhoria da rentabilidade”,
destaca o presidente da Teleco.

A Siemens recebeu pedidos no va-
lor de ¤ 1 bilhão (ou R$ 2,8 bi-
lhões) para projetos de infraestru-
tura relacionados aos megaeven-
tos esportivos. A empresa está for-
necendo ao Estádio Nacional Ma-
né Garrincha – um dos que recebe-
rá a Copa das Confederações - sis-
temas de proteção, segurança e
construção. O estádio é o primei-
ro a buscar a certificação LEED

platinum – a categoria mais alta
da norma internacional de cons-
trução ecológica.

Em Manaus, a Siemens e suas
parceiras estão construindo a usi-
na termoelétrica (UTE) de ciclo
combinado Mauá 3, que ajudará a
atender às necessidades de ener-
gia da região.

Com capacidade instalada de
580 mw, a UTE Mauá 3 será uma
das maiores usinas a gás da região
e substituirá um grande número
de geradores a diesel, que têm um
impacto ambiental negativo devi-
do à baixa eficiência energética e
altos níveis de emissão de gases.

No Aeroporto Internacional de
São Paulo em Guarulhos, a empre-
sa está instalando soluções de for-
necimento de energia para o novo
terminal de passageiros TPS3.

A capacidade do aeroporto es-
tá em processo de ampliação e a
previsão é de que cerca de 40 mi-
lhões de pessoas passarão por lá
em 2014.Em 2012 foram 33 mi-
lhões. Os transformadores para o
aeroporto de São Paulo estão sen-
do construídos na fábrica da Sie-
mens em Jundiaí (SP). O comple-
xo industrial abriga 9 das 14 fábri-
cas da empresa no Brasil.

“Seja em transporte, energia,

meio-ambiente, saúde, proteção
ou segurança, queremos que nos-
sas soluções de infraestrutura aju-
dem a fazer dos eventos um suces-
so. O Brasil está em um momento
decisivo de seu desenvolvimento
econômico, e esses grandes even-
tos vão acelerar as obras de infraes-
trutura que lançarão as bases de
um crescimento sustentável”, dis-
se Paulo Stark, presidente e CEO
da Siemens no Brasil.

A Siemens Brasil registrou uma
receita de cerca de ¤ 2 bilhões no
exercício fiscal de 2012.Presente
há mais de 140 anos no país, a em-
presa tem nove mil funcionários.

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Siemens assina contratos de ¤1 bilhão
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Investimentos serão em
obras de infraestrutura no
Brasil, visando os grandes
eventos esportivos

Banda larga é desafio da Oi

VAREJO

AOiregistroualtade15,8%nomercadodebandalarganoBrasil,noprimeirotrimestrede2013

Em telefonia móvel,
sair da quarta posição
não será tarefa fácil
para a operadora,
afirma Eduardo Tude,
da Teleco. A diferença
para a terceira
colocada, a Claro, é de
16 milhões de clientes

Empresa vai investir
em sistemas de
segurança e construção
no estádio Mané
Garrincha e em
tecnologia na área de
energia para o novo
terminal do aeroporto
de Guarulhos (SP)

Empresa ainda lidera o mercado no Brasil, seguida de perto pela Net/Embratel. Mas precisa rever investimentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Empresas, p. 13.




