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Terça-feira, 13 de agosto de 2013

Gallard, da Airbus,
vai montar centro de
pesquisa no Parque
Tecnológico de São
José dos Campos B6

Empresas

O Grupo Clarín, maior grupo de
mídia da Argentina, apresentou
queda de 46,9% no lucro líquido
no segundo trimestre, para 103
milhões de pesos (US$ 18,3 milhões). A companhia associou o
resultado ao aumento nos gastos
com os serviços de TV por assinatura, banda larga e publicações
impressas. A receita da companhia aumentou 22,5% no período, para 3,34 bilhões de pesos
(US$ 594,5 milhões). Dois terços
da receita foi obtida com os serviços de TV a cabo e internet.

Vulcabras injeta recursos
O conselho de administração da
fabricante de calçados Vulcabras, dona da Azaleia, aprovou
um aumento de capital de R$
106,7 milhões, mediante subscrição privada de ações. A integralização dos papéis será feita
por meio de capitalização de
crédito de adiantamento para
futuro aumento de capital que
os controladores detém contra a
empresa. O preço por ação foi
estipulado em R$ 1,88, mais que
o triplo da atual cotação dos papéis na bolsa (R$ 0,56). Serão
emitidas 56,8 milhões de ações
ordinárias e o capital social passará de R$ 208,6 milhões para R$
215,4 milhões. Minoritários que
quiserem aderir à capitalização
deverão subscrever as novas
ações em dinheiro.
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Maior companhia de call center
do país, a Contax avança na migração das suas operações para o Nordeste, onde enfrenta uma menor
rotatividade de funcionários. Nos
próximos meses, a companhia vai
inaugurar duas novas unidades na
região que, juntas, têm capacidade
para empregar 10 mil pessoas.
Uma delas será em Salvador e a
outra em cidade a ser definida. “Há
mais de uma opção sendo avaliada
no momento”, diz o diretor financeiro da Contax, Marco Schroeder.
Metade dos 92 mil funcionários da área de call center da
companhia já estão localizados
no Nordeste e há previsão de que
a fatia alcance 60% até o fim do
ano, afirma Schroeder.
A transferência de operações da
Contax para região, processo que
começou há cerca de três anos, visa
driblar a dificuldade de retenção
de pessoal, tradicional problema
do setor. Com isso, a companhia
pretende aumentar a sua produtividade ainda que, de imediato, não
haja menor custo com salários.
“Enquanto no Sudeste treinamos
um funcionário e ele fica na empresa por um ano, no Nordeste fica
três, quatro. Quanto mais tempo
no trabalho, mais e melhor o funcionário produz”, diz Schroeder.
O Nordeste representa 12,5%
do faturamento do setor de call
center no Brasil, que totalizou R$
12 bilhões no ano passado, segundo Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, Marketing
Direto e Conexos (Sintelmark).
Somente o Estado de São Paulo
responde por 60% do setor, mas a
tendência é de que essa fatia diminua enquanto a do Nordeste cresça nos próximos anos, afirma Stan
Braz, presidente da entidade. “Os
governos municipais da região

[Nordeste] têm oferecido incentivos fiscais e outros benefícios para
instalação das operações de contact center na região. O setor emprega muita gente e isso melhora
indicadores sociais”, diz Braz.
Para capturar melhor os benefícios das mudanças na infraestrutura, a Contax acelerou no segundo
trimestre a devolução de alguns espaços em regiões menos atrativas
para a empresa, como no Sudeste.
Algumas dessas unidades estavam
ociosas, afirma o executivo.
Segundo Schroeder, foram demitidas cerca de 800 pessoas como
parte do enxugamento de pessoal
no segundo trimestre, que inclui
diversas regiões. Por conta das
multas de rescisões de contratos
de aluguel e indenizações trabalhistas, a companhia registrou
uma provisão de R$ 11, 4 milhões
no seu resultado do segundo trimestre, o que prejudicou seu desempenho operacional. O mesmo
efeito, de acordo com Schroeder,
deverá se repetir no balanço do
terceiro trimestre.
Também no intuito de melhorar
a eficiência, a Contax adotou recentemente medidas de racionalização de custos. Após as aquisições
dos últimos anos — como das empresas Allus, Todo e GPTI — a companhia está centralizando atividades executivas, comerciais e de retaguarda. Entre as ações, está a integração da estrutura de serviços
compartilhados de todas as unidades de negócios da companhia.
Para os analistas Luis Azevedo
e Tales Freire, do Bradesco, a reestruturação organizacional e a
migração para o Nordeste podem trazer melhora significativa
nos resultados da Contax após o
terceiro trimestre. “[As mudanças] sugerem que 2014 pode ser
um ano bem melhor para a
companhia”, afirmaram os analistas em relatório recente.
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Clarín lucra menos

Marina Falcão
De São Paulo
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O Sistema Globo de Rádio uniu
os canais de música que disponibiliza para as principais TVs por
assinatura em uma única marca,
a: SoundBOX. Além de seleção de
32 estilos musicais diferentes,
transmite também as emissoras
CBN SP, Rádio Globo SP e RJ e a
musical GloboFM. Presente nas
operadoras NET, SKY, Oi TV e Claro TV, o produto vai funcionar
como ponto de partida para a
ampliação da plataforma. Será
lançado como aplicativo para
smartphones e tablets.
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Contax terá
60% dos
atendentes
no Nordeste
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Call centerPara ser mais produtiva,
companhia fecha unidades no Sudeste

A
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Schroeder, da Contax: “No Sudeste treinamos um funcionário e ele fica na empresa por um ano, no Nordeste fica três, quatro”

A Contax encerrou o segundo
trimestre com lucro de R$ 4,7 milhões. No mesmo período do ano
passado os ganhos foram de apenas R$ 300 mil. Menor pressão do
resultado financeiro e redução no
pagamento de Imposto de Renda
explicam a melhora no período.
A receita líquida subiu 1,9%, para R$ 906,4 milhões. O lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) foi de R$ 77,5 milhões, com
alta de 2,5% na comparação anual.
A previsão do Sintelmark é de
que o setor de call center cresça
cerca de 10% este ano. Schroeder
diz que a expansão da Contax ficará abaixo desse patamar. Na
primeira metade do ano, a receita líquida da companhia ficou estável em R$ 1,79 bilhão. Na média dos últimos cinco anos, a
Contax aumentou seu faturamento em 20% ao ano.
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Estratégia prevê avanço no
exterior, onde disputa é menor
ter cresceu 3,3%, para R$ 840,6 milhões em relação a um ano antes. A
operação dos outros países da
América Latina sustentou o crescimento, com avanço de 28,5%, para
R$ 142,5 milhões, uma vez que, no
mercado nacional, houve uma retração de 0,7% no faturamento líquido, para R$ 698,1 milhões.
A Contax, que tem como acionistas Andrade Gutierrez e Portugal Telecom, anunciou a migração
para o Nível 2 de governança corporativa da bolsa em abril. Além
de ampliar a liquidez dos papéis, a
mudança garantirá aos minoritários representação no conselho e
uma oferta ao mesmo preço oferecido ao controlador em caso de
alienação da empresa. (MF)

A aposta de crescimento mais
acelerado da Contax hoje são os
outros países da América Latina,
onde a concorrência no setor é menos agressiva e há mais espaço para expansão. “O mercado brasileiro já está bastante consolidado por
grandes empresas”, diz Schroeder.
Atento, AIC, Tivit e Teleperfomance estão entre as principais
concorrentes da Contax no Brasil.
Além das unidades no Nordeste,
a Contax abrirá mais três fora do
Brasil este ano: uma na Argentina,
uma no Peru e outra na Colômbia.
Ao todo, a Contax opera hoje 22
unidades de call center nesses
mesmos países. No Brasil, são 64.
No segundo trimestre, a receita
da Contax na área de contact cen-

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2013, Empresas, p. B1.

Receita de autopeças
Pesquisa divulgada pelo Sindipeças, entidade que representa a
indústria nacional de autopeças,
mostra que o faturamento do setor subiu 8,2% no primeiro semestre deste ano. O desempenho foi puxado pelo crescimento de 15,6% nas vendas para as
montadoras, na esteira do crescimento de 18% na produção da
indústria de veículos no período.

| B1

Aneel envia técnicos ao Rio para
analisar furtos de energia elétrica
Revisão tarifária
Claudia Facchini e Rodrigo Polito
De São Paulo e do Rio
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) decidiu enviar
técnicos para averiguar in loco os
problemas com furto de energia
no Rio de Janeiro, mercado atendido pela Light. O diagnóstico será utilizado no cálculo da nova
tarifa da distribuidora fluminense, que entra em vigor no dia 7 de
novembro. A viagem ainda está
sendo preparada pela agência,
que evitou dar maiores detalhes
para não atrapalhar a operação.
O objetivo da Aneel é saber até
que ponto pode forçar a Light a reduzir os furtos de energia, que fazem parte das perdas não técnicas.
Como as distribuidoras podem repassar um percentual dessas perdas para a conta de luz, os “gatos”
(como são chamados) encarecem
as tarifas. No entanto, a Aneel também reconhece que o problema
não depende apenas da Light. Em
algumas áreas, os funcionários da
distribuidora não conseguem en-

trar para instalar os medidores.
Segundo Paulo Roberto Pinto,
presidente da Light, a companhia deixa de faturar R$ 1,5 bilhão por ano apenas com furtos
e fraudes de energia.
Os furtos de energia são um problema para todas as distribuidoras. Mas, no Rio de Janeiro, a situação é considerada mais complexa.
Em seu relatório, o analista Antonio Junqueira, do BTG Pactual, escreveu que a indicação dada pela
Aneel é “bastante positiva” e mostra “humildade” por parte do órgão regulador, referindo-se à decisão de criar um grupo de trabalho
para analisar se as perdas da Light
são, em parte, um problema específico da concessão.
Para reduzir a conta de luz, a
Aneel tem sido mais exigente com
as distribuidoras que passam pelo
terceiro ciclo de revisão tarifária.
As revisões passaram a ser adotadas em 2003 e ocorrem a cada quatro anos. Em muitos casos, o percentual de perdas não técnicas que
as distribuidoras podem cobrar
dos consumidores foi reduzido
acima do esperado, impactando as

tarifas. A Light será uma das últimas distribuidoras a ter sua tarifa
revista pela terceira vez.
Para não sofrer um corte muito
severo, a estratégia da Light é sensibilizar a Aneel sobre a necessidade de pesados investimentos
no combate às perdas. A distribuidora espera que a Aneel reconheça esses gastos como “investimentos prudentes” e permita o
seu repasse para a conta de luz.
Dentro dessa estratégia, a Light
pediu o apoio do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José
Mariano Beltrame, para apresentar à diretoria da Aneel as ações
que o governo do Rio de Janeiro
tem feito de pacificação nas comunidades carentes. A companhia tem atuado em parceria com
o governo do Estado para regularizar as ligações elétricas das residências dessas áreas após a polícia
realizar a pacificação da região.
Beltrame chegou a fazer uma
apresentação aos diretores da
agência, em Brasília, sobre o programa de pacificação das comunidades carentes, que antes eram dominadas pelo tráfico de drogas.

1º EDIFÍCIO
SUSTENTÁVEL
DE SANTOS

CMA CGM, bienvenue à bord.
A SDI parabeniza a gigante multinacional francesa do transporte
de carga marítima, pelas novas instalações no edifício empresarial
Parque Ana Costa.

Unidades flexíveis para locação,
de 122 m² a 827 m².
AV. ANA COSTA, 433 - SANTOS
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WWW.PARQUEANACOSTA.COM.BR
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