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Enxerto

Segunda-feira, 24 de junho de 2013

Ogilvy, comandada
por Sérgio Amado,
arrebatou 35 leões e
foi eleita a agência do
ano em Cannes B4

Empresas

Tecnologia&Comunicações B2
Serviços B3
Movimento falimentar B3
Tendências&Consumo B4
Agenda tributária B8
Indústria B5, B6 e B8
The Wall Street Journal Americas B9
Commodities B10
Agronegócios B11 e B12

Segundo um analista, o reajuste da Copel não será o único dessa
magnitude. “Outras distribuidoras também terão aumentos acima da inflação”. Os reajustes seriam ainda maiores se o governo
federal não estivesse arcando
com as despesas das térmicas
mais caras, que já custaram R$ 8,3
bilhões entre janeiro a junho.
A Copel contaminou as ações
de outras elétricas, como a Light e
Eletrobras, que caíram 4,9% e 3,6%
respectivamente na sexta-feira,
além de ter afetado os papéis da
Sabesp, empresa de saneamento
controlada pelo Estado de São
Paulo. “De certa forma, os investidores estão com aversão às empresas de tarifas públicas”, disse
Oswaldo Telles, analista do Espírito Santo Investment Bank (BES).
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virtual. A empresa também planeja trazer as câmeras DVR para
o Brasil, para uso em carros, motos e bicicletas, disse.
Os produtos que chegam em
agosto são importados e estarão
restritos em um primeiro momento ao pequeno varejo. “As
grandes redes exigem uma margem muito grande que comprometeria o nosso preço final”, disse Deise Somayana, gerente de
marketing da Coletek. A partir
do início da produção local, com
os benefícios fiscais, a Prestigio
poderá estar presente no grande
varejo, disse Deise. A empresa
também pretende entrar com o
pedido de processo produtivo
básico para os tablets. Com os fones de ouvido como principal
produto, a Coletek registrou receita de R$ 110 milhões em 2012.
A empresa é a principal distribui-

dora no país da Logitech.
A meta da Prestigio é atingir
5% do mercado brasileiro de ta-
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blets da Prestigio, de 7 polegadas, que chegam com preços entre R$ 400 e R$ 700. Os aparelhos
apresentam o sistema operacional Android instalado e com
atualização automática, licença
do pacote Office Pro, da Microsoft, e acesso a uma biblioteca digital de 620 mil livros, em várias
línguas, inclusive português. “Estamos negociando com parceiros brasileiros para ampliar esse
conteúdo em mais 20 mil ou
30 mil títulos”, disse Paez.
A Prestigio também pretende
trazer leitores de livros digitais
este ano, que custarão metade do
preço do tablet e, em 2014,
smartphones. “Nós começamos
no mercado de smartphones este
ano e vamos encerrar 2013 com
cerca de 1 milhão de unidades
vendidas”, afirmou Paez, que
projeta vendas de 2 milhões de
unidades de tablets no mundo,
sem considerar o Brasil, para o
mesmo período. Tanto os leitores
de livros digitais quanto os
smartphones também estarão
equipados com o pacote Office, o
Android e o acesso à biblioteca
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Deise Somayama, da Coletek, e Jaime Paez, da Prestigio: objetivo de ser opção para quem não tem Apple ou Samsung
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Em 15 de fevereiro, quando
um meteorito cruzou o céu de
Chelyabinsk, nos Montes Urais,
na Rússia, o mundo pôde assistir
o fenômeno a partir da gravação
de câmeras instaladas nos parabrisas dos carros. “Foram as câmeras da nossa marca, Prestigio,
que filmaram o meteorito”, disse
ao Valor, o gerente-geral da Prestigio no Brasil, Jaime Paez. Pertencente ao grupo Asbis, que distribui produtos de informática, e
tem negócios concentrados na
Rússia, a divisão Prestigio planeja popularizar sua marca no país
não com as câmeras DVRs, comuns no mercado russo, onde as
gravações costumam servir de
prova em casos de colisão. A meta da Prestigio é se tornar, no Brasil, a primeira opção de tablet para quem não pode comprar um
modelo Apple ou Samsung.
A multinacional Asbis nasceu
em Varsóvia, está presente em
mais de 40 países e desembarcou
este ano na América Latina. O objetivo da companhia agora é explorar a crescente demanda por
tablets no Brasil. Segundo a consultoria IDC, o mercado brasileiro de tablets vai quase dobrar este ano, para cerca de 6 milhões de
unidades, sendo que 44% das
vendas são de itens que custam
menos de R$ 500. A Prestigio acaba de fechar um acordo com a
brasileira Coletek, fabricante e
distribuidora de acessórios de informática de Varginha (MG), dona da marca C3 Tech, que vai
montar os aparelhos. Para isso,
investe US$ 5 milhões.
Em agosto, a Coletek vai lançar
no mercado dois modelos de ta-
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quinta-feira. O reajuste foi maior
que o esperado por analistas, que
previam aumento de 8%, e anula
completamente o corte na conta
de luz promovido em fevereiro pelo governo federal, após a renovação das concessões do setor elétrico. No caso da Copel, as tarifas haviam sido reduzidas em 14,4%.
Uma vez por ano, a Aneel reajusta as tarifas das distribuidoras,
quando são repassados, entre outros itens, os custos com a compra
de energia nos últimos 12 meses.
Os contratos são corrigidos pela
inflação. Embora o governo tenha
reduzido em 70% o preço da energia gerada pelas antigas hidrelétricas, a energia produzida pelas termoelétricas é mais cara. E esse tipo
de geração vem aumentando sua
participação na matriz energética.
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O minério de ferro caiu 1,7% na
sexta-feira, após seis sessões seguidas de alta, e foi negociado a US$
118,60 por tonelada no mercado à
vista da China. Na semana passada,
a commodity acumulou uma valorização de 4,4%, já que terminou a
sexta-feira anterior negociada a
US$ 113,60 por tonelada. Os valores são referentes ao 62% Fe, que é a
especificação mais usada como base no mercado. A alta da commodity na semana foi sustentada por reposições de estoques de siderúrgicas. Em geral, a aposta dos analistas é que a matéria-prima seja negociada entre US$ 100 e US$ 120 a
tonelada nos próximos seis meses,
pressionada pela redução da demanda de siderúrgicas chinesas.

res aguardam a reunião que deve
ocorrer hoje entre o governador
do Estado com a direção da Copel.
Mas o clima é de desconfiança. Na
avaliação de um analista, todo o
esforço feito pela estatal, de diálogo com o mercado, foi por água
abaixo. Analistas disseram que
tentaram entrar em contato com a
direção da companhia na sextafeira, mas não foram atendidos.
Analistas do Credit Suisse calculam que, sem o reajuste, o impacto
na geração consolidada de caixa
da Copel será de 40%, quando medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), nos próximos 12 meses.
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) autorizou a distribuidora paranaense a aumentar
em 14,6% em média suas tarifas na
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Minério reverte alta

Após protestos, governador do Paraná, Beto Richa, postou no Facebook pedido para Copel não aumentar tarifas

Coletek traz ao país tablet popular da Rússia
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A Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) liberou na sexta-feira a
oferta de terceira emissão de debêntures da Comgás. A operação
tinha sido suspensa pelo órgão regulador, após diretores da distribuidora de gás terem dado declarações à imprensa à respeito da
emissão. Em comunicado, a CVM
afirma que a Comgás tomou providências para “sanear” a irregularidade que motivou a suspensão.
A empresa pretende captar R$ 400
milhões com a emissão, que será
feita em duas séries. O pedido de
análise da operação foi feito à
CVM em março. A oferta pode ser
retomada a partir de hoje.

Os analistas recomendam que
os investidores tomem cuidado
com as ações de empresas estatais
até as próximas eleições, em outubro de 2014. Essas companhias
estarão cada vez mais sujeitas a
interferências governamentais,
principalmente após os protestos
na última semana. A percepção
de que o risco político aumentou
ganhou força na sexta-feira, depois que o governador do Paraná,
Beto Richa (PSDB), suspendeu o
reajuste de 14,6% nas tarifas da
Copel, distribuidora de energia
controlada pelo Estado.
“É difícil antecipar o impacto
dos protestos nos partidos políticos e nas campanhas eleitorais”,
escreveram os analistas do Itaú
BBA, Marcos Severine, Mariana
Coelho e Gabriel Laera, que recomendam que os investidores troquem ações de empresas estatais
por companhias de capital privado. Setores regulados, como o
energia elétrica e saneamento, estão entre os mais expostos a riscos
políticos, acrescentam.
A atitude do governador do

Paraná assustou o mercado, sobretudo porque a Copel vinha se
empenhando para recuperar sua
credibilidade com os investidores nos últimos meses. Sob a gestão do PSDB, a empresa passou a
adotar um discurso pró acionistas e até fez promessas de melhorar sua política de dividendos.
Todavia, o congelamento de tarifas não é uma novidade para a
distribuidora. O ex-governador do
Paraná Roberto Requião (PMDB)
adotou a mesma postura duas vezes, entre 2003 e 2010, para controlar a inflação. Segundo o analista do Bank of America Merrill Lynch (BofA), Felipe Leal, se a suspensão do reajuste for confirmada, haverá uma deterioração na percepção de governança da Copel, como
ocorreu no governo de Requião.
“Em nossa opinião, faria mais
sentido se o governo do Paraná utilizasse seus próprios recursos para
limitar o impacto do reajuste
anual para os consumidores finais”, escreveram os analistas do
BofA. Eles sugerem, por exemplo,
que o governo do Estado reduza o
ICMS sobre a energia elétrica.
As ações PNB da Copel caíram
na sexta-feira 16,2%, a maior baixa
do índice Ibovespa. Os investido-
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Debêntures da Comgás

Claudia Facchini, Olivia Alonso e
Eduardo Laguna
De São Paulo
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A multinacional alemã Lapp
Group, especializada na fabricação de fios, cabos e conexões industriais, anunciou, oficialmente,
a construção de uma fábrica na
Bahia. O empreendimento, que
custará cerca de R$ 50 milhões, será erguido no município de Camaçari, na Região Metropolitana de
Salvador. Primeira fábrica da empresa na América do Sul, a unidade baiana vai produzir cerca de
600 mil toneladas de cabos por
ano, segundo informou ao Valor o
diretor presidente da Lapp, Siegbert Lapp. A expectativa é que fábrica seja inaugurada ainda neste
ano. Conforme o executivo, a escolha do Brasil como primeira operação na América do Sul é explicada pela importância da economia
nacional no contexto da região. A
maior parte da produção será direcionada ao mercado brasileiro,
mas a empresa também pretende
atender aos mercados de países vizinhos, como Chile e Argentina.
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Fábrica da Lapp Group
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www.omint.com.br
0800 726 4000 ou (11) 4004-4011
Consulte seu corretor.

Investidores
começam a
ter receio
das estatais
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Prestígio é
cuidar de você.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Risco Suspensão no reajuste da
Copel assusta e contamina mercado

A

O melhor plano atrai
os melhores proﬁssionais
para a sua empresa.
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blets no ano que vem. Para isso,
terá que enfrentar a DL, líder nacional em vendas de tablets, com
aparelhos na faixa de R$ 399.
Até o ano passado, a Prestigio
tinha o GPS como principal produto. “Mas é um produto com
tempo de vida curto, mais uns
dois anos, porque o tablet já tem
a função de GPS”, afirmou Paez.
Depois que entrou no mercado
de tablets, esse aparelho passou a
liderar as vendas da multinacional russa, que faturou US$ 1,7 bilhão no ano passado. Para este
ano, a projeção é de vendas de
US$ 2 bilhões. A empresa não
tem fábricas — terceiriza toda a
sua produção. Sua equipe de desenvolvimento de produtos soma 50 engenheiros, que se dividem entre as cidades de Shenzhen e Hong Kong, na China.
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SE VOCÊ
PROCURA UM
GALPÃO PARA
ALUGAR, FALE
COMIGO.
GLP – Global Logistic Properties

Líder em condomínios
logísticos nos melhores
mercados: Brasil, China
e Japão.

www.glprop.com.br
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MAURÍCIO UBIRATÃ PANTALEÃO
mup@glprop.com – (11) 3500-3700 – (11) 96407-6501

www.geoﬁx.com.br
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2013, Empresas, p. B1.

