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Reino Unido terá
medidores digitais
da Telefónica
M o n i to ra m e n to
Daniel Thomas
Financial Times, de Londres

A maior parte do contrato de 2,8
bilhões de libras que vai garantir o
suprimento da tecnologia por trás
da implementação em nível nacio-
nal de 53 milhões de medidores
“inteligentes” de serviços públicos
no Reino Unido foi conquistada
pela Te l e f ó n i c a da Espanha.

O governo britânico quer que
cada casa tenha um contador ca-
paz de monitorar e controlar a ele-
tricidade e o gás para reduzir o
consumo de energia, um plano
que faz parte de sua meta de longo
prazo visando assegurar um supri-
mento sustentável de energia. Os
medidores inteligentes também
permitirão aos consumidores um
preço de eletricidade mais barato
quando a demanda for menor.

Para funcionar, esses aparelhos
requerem tecnologia de comuni-
cação bidirecional em tempo real,
para permitir que os dados sejam
coletados remotamente, dispen-
sando a necessidade de funcioná-
rios para verificar o consumo.

Cada medidor será ligado por
meio de diversas tecnologias, in-

clusive cartões SIM fornecidos por
companhias de telecomunicações,
os quais também poderão ser usa-
dos para controlar outras utilida-
des e funções domésticas ao longo
do tempo. Ao incentivar os consu-
midores a monitorar seu consumo
de energia, o governo estima que
uma família que consuma dois ti-
pos de combustíveis poderá, em
média, em torno de 2020, benefi-
ciar-se de uma economia de 25 li-
bras por ano na conta de consumo.

O programa fora adiado por um
ano, mas foi muito disputado por
empresas do setor de telecomuni-
cações em rodadas de leilões.

A Telefónica, que também opera
a rede de telefonia móvel O2, co-
brirá as regiões meridional e cen-
tral. O contrato poderá render 1,5
bilhão de libras ao longo de 15
anos. Um consórcio formado pela
Arqiva, BAE Systems e British Tele-
com conquistou o contrato de 625
milhões de libras referente à re-
gião setentrional e à Escócia, tendo
a Capita e  a CGI vencido a concor-
rência envolvendo outras áreas.

O objetivo do programa é a im-
plantação de 30 milhões desses
medidores até o fim de 2019. A ins-
talação em larga escala está
prevista para o fim de 2014.

Entretenimento Novata recebeu aporte da Eigentun, do Espírito Santo

Com novos recursos, Pixtoy
levará jogos para Facebook

GABRIEL LORDELLO/VALOR

Felipe Lomeu, da Pixtoy: investimentos para novos títulos e equipamentos

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Pixto y prepara-se para re-
forçar a sua oferta de jogos des-
tinados ao mercado internacio-
nal. A empresa, com sede em Vi-
tória (ES), é especializada no de-
senvolvimento de jogos on-line
e para celulares.

A companhia recebeu um
aporte da empresa de investi-
mentos Eigentun, cujo valor é
mantido em sigilo. Felipe Lo-
meu, cofundador e executivo-
chefe da Pixtoy, afirmou que os
recursos serão aplicados para
aquisição de novos equipamen-
tos e softwares, e para o lança-
mento de títulos.

A expectativa da Pixtoy é colo-
car um novo jogo no mercado,
no fim do ano, o “Break Loose”
(Ataque de Fúria, em tradução
livre), voltado para smartphones
com sistemas operacionais An-
droid (do Google), iOS (da Ap -
ple), Windows Phone (Micro -
soft), BB10 (BlackBerr y) e para o
Facebook. “Esse é o terceiro pro-
jeto da companhia, mas é o mais
robusto, com opções nas princi-
pais plataformas de jogos”, afir-
mou o executivo.

A Pixtoy foi fundada no ano
passado, mas, de acordo com Lo-
meu, oferecia jogos apenas para
smartphones da Apple e com o
sistema operacional Android. A
companhia já lançou dois jogos:
o “C u t e s q u a r e”, com versão ape-
nas em inglês, e o “Tuga Boy Ad-
ventures”, disponível em inglês,
espanhol e português.

Para o próximo lançamento, a
Pixtoy planeja oferecer versões
nos três idiomas e em outras lín-
guas faladas na Europa.

O modelo de negócios da
companhia consiste na oferta de
jogos que podem ser baixados
gratuitamente e o usuário tem a
opção de pagar para obter van-
tagens no jogo — modelo co-
nhecido como “f r e e m i u m”.

O investimento é o terceiro rea-
lizado pela Eigentun, também de
Vitória. Marcio Valentin, presi-
dente da Eigentun, disse que a
companhia foi fundada em abril
de 2012 com recursos da família
Valentin. O foco da empresa são
investimentos de pequeno porte
em companhias que apresentem
grande potencial de crescimento.

Além da Pixtoy, a Eigentun já
investiu na Armazéns Gerais e
em uma companhia novata de

comércio eletrônico, cujo nome
é mantido em sigilo. Valentin
disse que a companhia estuda
outros seis negócios, dos quais
pelo menos dois receberão apor-
tes até o início do próximo ano.

A Eigentun investiu no ano pas-
sado R$ 500 mil e, neste ano,
planeja aplicar R$ 1,6 milhão. A
meta para os próximos cinco
anos é fazer aportes no total de
R$ 10 milhões a R$ 12 milhões.
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Pu b l i c i d a d e Conta de Casas Bahia e Ponto Frio, nas mãos da Y&R, movimentou R$ 1,5 bilhão no ano passado

Via Varejo abre concorrência para agência
Adriana Mattos
De São Paulo

A maior disputa por contas de
publicidade dos últimos anos foi
confirmada ontem, com a decisão
da Via Varejo, empresa formada da
união de Casas Bahia e Ponto Frio,
de abrir concorrência que pode le-
var à troca de sua agência de pro-
paganda. Esta é a maior conta de
publicidade do país, ao se conside-
rar os investimentos em mídia das

duas redes no ano passado, movi-
mentando quase R$ 1,5 bilhão (in-
cluindo descontos, sendo R$ 1,32
bilhão de Casas Bahia e R$ 154 mi-
lhões de Ponto Frio).

O nome da agência vencedora
deve ser anunciado este ano. Pode
não haver mudança se a Young &
Rubicam, atual dona da conta, e
que está na disputa, ganhar.

Especulações de que a concor-
rência seria aberta circulavam des-
de o ano passado no mercado e

cresceram depois que o Casino as -
sumiu o controle do Grupo Pão de
A ç ú c a r, dono da Via Varejo, e uma
revisão profunda dos gastos ga-
nhou mais força na empresa. “A
consulta é mais uma etapa prevista
no processo de reestruturação da
empresa e está sendo conduzida
por um comitê executivo interno
da Via Varejo. Serão consideradas
características como a aderência
estratégica da agência às marcas
da empresa e sua experiência no

setor de varejo e consumo”, infor-
ma a Via Varejo em nota.

A Via Varejo já havia informado
para analistas no ano passado que
estava avaliando suas despesas
com marketing, num conjunto de
diversos gastos. A conta de Casas
Bahia está há 13 anos na Y&R, des-
de a época em que a rede era con-
trolada pela família Klein. A Casas
Bahia se fundiu com o Ponto Frio,
do GPA, em 2010, quando os Klein
ficaram com 47% da Via Varejo, e

houve mudanças na gestão. A fa-
mília Klein (que até novembro es-
tava na presidência) deve ficar com
fatia menor na empresa após ofer-
ta de ações da rede na bolsa.

A Y&R pertence ao grupo
Newcomm (de Roberto Justus),
que faz parte do conglomerado in-
glês W P P. A conta do Ponto Frio é
atendida pela Y&R desde 2010. Pa-
ra se ter uma ideia da importância
da Via Varejo para a Y&R, a agência
movimentou R$ 2,5 bilhões em

mídia em 2012, e Casas Bahia e
Ponto Frio somaram quase R$ 1,5
bilhão, ou seja, 60%. A expectativa
é que as grandes agências de pro-
paganda, sem contas na área de va-
rejo eletrônico, entrem nessa dis-
puta, como as agências do grupo
Publicis, maior rival do WPP.

É a terceira movimentação
nas contas de publicidade do va-
rejo. A rede Pão de Açúcar e o
Walmart também abriram con-
corrências recentes.

Paulson & Co
acerta a compra
da Stenway
L u xo
Lauren S. Murphy e Jodi Xu
B l o o m b e rg

A Steinway Musical Instru-
ments, considerada a grife de luxo
dos pianos, aceitou formalmente
ser comprada pelo fundo de hedge
Paulson & Co. O negócio avalia a
fabricante de pianos, fundada há
160 anos, em cerca de US$ 512 mi-
lhões, após a Paulson ter aumenta-
do a oferta para superar a proposta
da concorrente sul-coreana Sami -
ck Musical Instruments.

A oferta de US$ 40 por ação em
dinheiro apresentada pelo fundo
do bilionário John Paulson, en-
cerra uma negociação de mais de
um mês. O negócio também su-
perou a oferta inicial da Paulson,
apresentada nesta semana, de
US$ 38 por ação, que foi seguida
pela oferta da Samick, de US$ 39
por ação, disse uma fonte.

As ações da Steinway, sediada
em Waltham, Massachusetts, fe-
charam com cotação 3% superior
ao preço da oferta, o que indica
que alguns investidores conside-
ram que a guerra de ofertas pode
não ter acabado. A Steinway, cujos
pianos podem levar quase um
ano para serem produzidos, tinha
divulgado uma oferta da Kohl -

berg & Co, apresentada em 1° de
julho, que avaliava a empresa em
US$ 438 milhões, e disse que cum-
priria um período de 45 dias de
abertura a propostas que expirava
na noite de ontem, e em que po-
deria procurar outra ofertante.

Havia ontem de 10% a 15% de
probabilidade de a Samick elevar
sua oferta, disse Sachin Shah, es-
trategista da Albert Fried & Co, de
Nova York. “Agora a pergunta é, es-
ses caras estão realmente a fim?”,
disse Shah. A Kohlberg retirou sua
proposta na terça-feira, após a di-
vulgação de proposta de compra
concorrente, de US$ 38 por ação,
tida como sendo da Paulson.

O conselho de administração
da Steinway recomenda que to-
dos os acionistas ofereçam suas
ações à nova proposta da Paul-
son, segundo comunicado divul-
gado ontem. As ações da
Steinway tinham subido 7,9%,
para US$ 41,29, no fechamento
da Bolsa de Nova York — quase
duplicaram de valor este ano.

O negócio deverá ser concluído
no fim de setembro, prevê a
Steinway. Assim que se concreti-
zar, a empresa fechará seu capital.

O fundo Paulson costuma com-
prar empresas em processo de re-
cuperação judicial. A oferta de
compra da Steinway pela Paulson

marca a primeira vez em que o fun-
do de hedge tenta fechar, sozinho,
o capital de uma empresa de capi-
tal aberto. “A nova oferta de hoje
[ontem] é uma vitória para a Paul-
son e seus acionistas”, disse Bradd
Kern, gestor de carteira da admi-
nistradora de investimentos Ar-
mored Wolf, que detém ações da
Steinway. “Na verdade, aumenta-
mos ligeiramente nossa exposição
à empresa desde a oferta original.”

A Steinway divulgou a oferta da
Kohlberg três dias depois de ter fe-
chado a venda, por US$ 46,3 mi-
lhões, de sua participação no fa-
moso prédio Steinway Hall, locali-
zado no lado oeste da rua 57th, em
Nova York, que abriga seu princi-

pal showroom de varejo. A empre-
sa encerrou acordo com a Kohl-
berg e vai pagar uma taxa de resci-
são de cerca de US$ 6,7 milhões.

A fabricante de pianos foi fun-
dada em 1853 pelo imigrante ale-
mão Henry Engelhard Steinway
no sótão de um prédio de Ma-
nhattan na rua Varick, e se tornou
marca mundialmente reconheci-
da nas décadas seguintes.

A empresa foi adquirida pela fa-
bricante de saxofones Selmer em
1995 e teve seu capital aberto no
ano seguinte pelos dirigentes de
banco de investimento Kyle Kir-
land e Dana Messina. Em 2011, eles
apresentaram proposta para com-
prar a divisão de bandas, que in-

clui os trompetes Bach Stradiva-
rius e as trompas C.G. Conn. A
Steinway recusou a oferta e con-
cluiu uma análise de alternativas
estratégicas em dezembro.

“A US$ 5 por ação mais do que a
oferta da Kohlberg, essa transação
oferece aos acionistas significativo
valor adicional por seus investi-
mentos”, disse Michael Sweeney,
CEO da Stenway, no comunicado.
“Nossos funcionários, revendedo-
res, artistas e clientes podem ficar
tranquilos de que a Steinway esta-
rá em excelentes mãos sob a lide-
rança de John Paulson.”

Ver mais sobre o mercado de luxo na
página B4

JIN LEE/BLOOMBERG

Fundo do bilionário John Paulson, que compra empresas em recuperação judicial, avalia a Stenway em US$ 512 milhões

Receita da
Technos sobe,
mas lucro cai
Re l ó g i o s
Marina Falcão
De São Paulo

A fabricante de relógios Te c h n o s
registrou lucro líquido de R$ 3,2
milhões no segundo trimestre, ga-
nho bastante inferior ao de R$ 18,7
milhões apurado um ano antes.

A receita líquida da compa-
nhia, na mesma comparação,
avançou mais de 51%, para
R$ 115,17 milhões. Pela primeira
vez, a Technos consolidou os re-
sultados da Dumont, concorren-
te adquirida este ano.

Antes dos juros e dos impos-
tos, a Technos teve lucro de
R$ 7,45 milhões. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, o ganho
havia sido de R$ 19,27 milhões.

Além da performance opera-
cional mais fraca, o desempenho
final também foi impactado pela
piora nas linhas financeiras. No
segundo trimestre, a companhia
registrou uma perda financeira
líquida de R$ 3,17 milhões. Um
ano antes, a empresa contabili-
zou uma receita financeira líqui-
da de R$ 4,6 milhões.

O diretor financeiro da Tech-
nos, Tiago Picolo, afirmou on-
tem, em teleconferência com
analistas e investidores, que as si-
nergias decorrentes da compra
da Dumont trazem uma econo-
mia anualizada de R$ 19 milhões
a R$ 24 milhões, tendo como ba-
se o ano de 2012.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Empresas, p. B3.




