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Te l efo n i a Exigência de investimento crescente e
disparidades na cadeia de valor forçariam unificação

Consolidação é uma
necessidade do setor,
dizem executivos

LEO PINHEIRO/VALOR

Bava, da Oi: enquanto as três maiores teles detêm 23% do mercado, concentração entre fabricantes é de 69%

Marta Nogueira, Renata Batista e
Heloisa Magalhães
Do Rio

Em meio ao processo de reor-
ganização societária para unir
os ativos da Oi e da Portugal Te-
lecom, Zeinal Bava, presidente
da operadora brasileira, chamou
atenção, ontem, para a necessi-
dade de uma consolidação glo-
bal das companhias do setor pa-
ra fazer frente aos desafios da
cadeia de telecomunicações e
e n t r e t e n i m e n t o.

Com a fusão, o caminho esco-
lhido por Oi e Portugal Telecom
foi o da globalização, disse o
executivo, em um discurso re-
cheado de mensagens sobre o
objetivo do grupo de ganhar
musculatura por meio do acor-
do. “Temos uma ambição global.
Queremos continuar a potencia-
lizar as parcerias com as maiores
empresas do mundo para criar
mais serviços com mais inova-
ç ã o”, afirmou Bava, em palestra
na 15a Futurecom, feira do setor
que termina hoje, no Rio.

A necessidade de consolidação,
um tema recorrente no evento, foi
sustentada por muitos como uma
resposta à pressão ininterrupta
por mais investimentos que recai
sobre as empresas do setor. A abor-
dagem de Bava, porém, deu priori-
dade a uma visão da cadeia de tele-
comunicação. Segundo ele, o prin-
cipal indicador de que as operado-
ras precisarão se consolidar em ní-
vel global é que essa já é uma reali-
dade na ponta da cadeia. Enquan-
to as três maiores teles detêm 23%
do mercado mundial, os três maio-
res fabricantes de equipamentos
somam 69%. Entre as empresas de
internet, como Google, Fa c e b o o k e
Ya h o o, que ele classificou como
“motores de busca”, a concentra-
ção é ainda maior: 82%.

São essas empresas que geram
a maior parte do tráfego na rede
e capturam mais de 50% da recei-
ta publicitária, enquanto as teles
no mundo inteiro investem para
ampliar cobertura e capacidade.
“Esse é um fenômeno global. As
empresas terão que ficar maiores
ou não conseguirão capturar va-
lor nesse setor”, afirmou Bava.

O desafio, disse o executivo, é
agregar mais serviços. “O potencial
de crescimento está em dados e
TV ”, afirmou, estimando que as
classes A, B e C ganharão 59 mi-
lhões de clientes em potencial.

Para o presidente da TIM, Ro-
drigo Abreu, existem dois posi-
cionamentos para as empresas
do setor. No primeiro, estão as
operadoras de infraestrutura, as
chamadas “utilities”, que sofrem
mais competição e interferência
regulatória e, em contrapartida,
oferecem um serviço padrão,
com pouca inovação, rentabili-
dade reduzida e baixo investi-
mento. Na outra ponta, estão as
empresas mais inovadoras e
competitivas.

“Hoje o retorno sobre investi-
mento das ‘utilities’ é maior que
o das [operadoras] móveis. Esse é
um dado que precisa ser analisa-
d o”, disse Abreu, defendendo a
necessidade de regulamentações
que busquem equilíbrio. “As ope-
radoras têm que ter direitos,
além das obrigações de investi-
mentos em infraestrutura.”

Apesar da avaliação, Abreu dis-

Aceco TI contrata bancos para abrir o capital em 2014
I n f ra e st r u t u ra
Carolina Mandl e Talita Moreira
De São Paulo

A Aceco TI, empresa que faz a
construção e a manutenção de
centros de processamento de da-
dos, se prepara para realizar uma
oferta inicial de ações (IPO, na si-
gla em inglês) no primeiro tri-
mestre do próximo ano.

O Va l o r apurou que a compa-
nhia já contratou dois bancos de
investimentos para coordenar a
oferta: Itaú BBA e J.P. Morgan.

Controlada pela família Nit-

zan, a Aceco recebeu em março
do ano passado como sócio um
fundo de private equity da ame-
ricana General Atlantic. A aposta
da gestora estava na aquecida de-
manda pela construção de cen-
tros de dados.

Em seu currículo, a Aceco tem
mais de 700 deles, feitos para em-
presas como C l a r o, Fiat, Gerdau,
além de uma série de bancos co-
mo Itaú Unibanco e HSBC.

Além de propiciar a saída de
alguns dos Nitzan, a transação ti-
nha como objetivo trazer um só-
cio que pudesse reforçar a gover-
nança da companhia, com a cria-

ção inclusive de um conselho de
administração com integrantes
independentes. São pistas de que
uma oferta de ações já poderia
estar no radar da Aceco.

O aumento do grau de profis-
sionalização da gestão também
estava entre os objetivos. Recen-
temente, Eduardo Marini deixou
também a vice-presidência da
General Atlantic para integrar os
quadros da Aceco.

A oferta de ações da Aceco de-
ve trazer recursos novos para a
companhia, além de dar saída
parcial a seus acionistas.

Com mais recursos em caixa, a

empresa pretende acelerar seu
programa de internacionaliza-
ção. Hoje, a Aceco está presente
em cerca de 15 países na América
Latina. Em entrevista ao Va l o r
em maio, Jorge Nitzan, presiden-
te da Aceco, afirmou que a entra-
da da empresa em diversos paí-
ses se daria por aquisições.

Além dos planos de expansão
para fora do Brasil, a Aceco deve
apresentar a potenciais investi-
dores um balanço que mostra
crescimento acelerado das opera-
ções. Em 2012, a companhia teve
R$ 600 milhões de receita, valor
35% superior àquele registrado

no ano anterior. Para este ano, a
previsão era de repetir esse mes-
mo percentual de crescimento.

Procuradas pelo Va l o r , insti-
tuições financeiras coordenado-
ras e a companhia não confir-
mam a informação de que vão fa-
zer uma oferta inicial de ações.

Apesar de não ser uma empre-
sa do setor de tecnologia, é des-
sa área que a Aceco depende. É
um segmento que tem crescido
mais rapidamente do que a eco-
nomia brasileira.

Logo no início de fevereiro, a
Linx chegou à bolsa de valores
com uma bem-sucedida oferta

de ações. A operação movimen-
tou R$ 528 milhões, sendo que a
maior parte desses recursos foi
para o caixa da companhia.

As ações da desenvolvedora de
programas para gestão empresa-
rial foram compradas pelos in-
vestidores no topo da faixa indi-
cativa de preço, a R$ 27. A de-
manda superou em quase 20 ve-
zes a oferta.

Ontem, os papéis encerraram
o dia cotados a R$ 39,8, acumu-
lando uma valorização de 48%
desde o IPO. No mesmo período,
o Ibovespa sofreu uma desvalori-
zação de 0,87%.

se esperar que o processo de au-
mento de capital da espanhola
Te l e f ó n i c a na Telecom Itália não
mude “a b s o l u t a m e n t e” nada no
cenário atual. “A Telecom Itália já
afirmou, com todas as letras em
comunicado oficial, formal, que
não existe processo de venda da
empresa e não existe interesse na
venda hoje”, afirmou o executivo.

Cyro Diehl, presidente da Ora -
cle, empresa americana de
software, confirmou a tendência

de migração das receitas para a
ponta da cadeia. “Quem ganha
dinheiro com telecomunicações
é Google, Netflix ”, disse. A Ora-
cle, afirmou o executivo, tem
nos sistemas “em nuvem” [com
acesso a softwares e dados via
internet] uma de suas maiores
apostas, mas as grandes empre-
sas ainda não estão apostando
no modelo pela dificuldade de
integração com outras deman-
das de investimento.

José Formoso, presidente da
Embratel, cuja controladora, a
mexicana Te l m e x , ensaiou uma
expansão na Europa, também
disse apostar na convergência
entre produtos e empresas. Para
o grupo, que no Brasil também
atua com as marcas Net e C l a r o,
as prioridades de investimento
estão em uma infraestrutura
que permita oferecer serviços de
TV por assinatura (Direct to ho-
me – DTH).

Para o grupo Telefónica, Brasil será
principal mercado em até dois anos
Heloisa Magalhães
Do Rio

Independentemente do au-
mento da participação no con-
trole na Telecom Italia, o foco es-
tratégico da Te l e f ó n i c a S.A. con-
tinua sendo a América Latina.
Em entrevista ontem ao Va l o r , o
presidente do conselho e princi-
pal executivo para a região, San-
tiago Fernández Valbuena, disse
que o aumento da participação
na Te l c o, controladora da opera-
dora italiana, não representa
uma proposta de operação, e
sim uma “parceria e investimen-
to estratégico”.

Valbuena está no Rio para par-
ticipar da Futurecom, o maior
evento do setor no Brasil. Pouco
depois da entrevista ao Va l o r , o
executivo apresentou, durante
uma palestra, os detalhes dos
planos do grupo espanhol. Disse
que é um desafio oferecer ao
cliente um portfólio muito mais
complexo do que simplesmente
telefonia e banda larga. Ele des-
tacou também o potencial de
crescimento do mercado na
América Latina.

A companhia espanhola de-
tém um número gigante de
clientes de telefonia. São 215 mi-
lhões de acessos. Mas a promessa
de crescimento é que a banda lar-
ga, um dos serviços mais promis-
sores no setor, ainda está longe
da penetração europeia, que é de
64%, enquanto na América Lati-
na é de 36%. Os chamados smart-

phones atendem, na Espanha, a
30% dos clientes da operadora e
no Brasil, 14%. A seguir, trechos
da entrevista:

Valor: Quais as prioridades do
grupo Telefónica na América Lati-
na?

Santiago Fernández Valbuena:
O Brasil é o segundo maior mer-
cado do grupo Telefónica, logo
depois da Espanha, [a posição]
muda de um trimestre para ou-
tro, depende das taxas de cam-
bio. O Brasil está em crescimento.
Pode ser em um ou dois anos,
ninguém sabe, mas com certeza
vai ser o principal negócio da Te-
lefónica. A América Latina, e o
Brasil especialmente, é a região
da Telefónica onde o crescimen-
to potencial é o mais importante.
A transição da voz para os dados
e da fixa para a móvel ainda está
acontecendo na América Latina,
mas já aconteceu em maior
quantidade na Europa. Daí, a de-
cisão do grupo de instalar a dire-
ção da América Latina em São
Paulo. Continuamos investindo
na América Latina e desinvestin-
do em outras áreas. Estamos ven-
dendo 100% da nossa operação
na Irlanda.

Valor: Mas a Telefónica está cres-
cendo, ampliando a presença na
Itália, com o aumento de participa-
ção no controle da Telecom Italia....

Valor: Va l b u e n a : Não temos ope-
ração na Itália. Temos uma parceria
e um investimento estratégico na
Telco, que é a controladora da Tele-

com Italia. Não é uma operação.
São os colegas da Telecom Italia que
fazem a gestão, a operação. Temos
uma parceria na China. Temos 5%
de participação na segunda maior
operadora, na China Unicom, o que
não quer dizer que tenhamos opera-
ção na China. No Brasil, é diferente,
somos controladores, como aconte-
ce em outros 13 países da América
Latina onde temos operação.

Valor: Qual o país com maior po-
tencial de crescimento na América
Latina?

Valbuena: Na América Latina
tem países atrasados com a evo-
lução da [telefonia] fixa para a
móvel. Mas o Brasil, em quanti-
dade, fica certamente na lideran-
ça, sua economia é enorme. Se dá
certo aqui [no Brasil], é sucesso
para o grupo.

Valor: O setor de telecomunica-
ções vem alertando que as empresas
têm margens baixas apesar do mer-
cado crescente. Qual o caminho pa-
ra o equilíbrio?

Valbuena: Tem que ter perseve-
rança. Esse é um setor que está se
desenvolvendo e tem que inves-
tir mais. Tem que investir na 4G
[telefonia móvel de quarta gera-
ção], na fibra [óptica], em novos
produtos. Tem que eliminar os
produtos antigos; a voz na [tele-
fonia] fixa não vai ficar conosco
por muito mais tempo. Tem que
investir em novos produtos. É
por isso que as margens são
ruins. Tem concorrência, regula-
ção que não é fácil nem simples.
Daqui a cinco, dez anos, quem sa-

be, o setor vai ficar importante,
porque as pessoas precisam dos
serviços.

Valor: O presidente da Oi, Zeinal
Bava, citou hoje [ontem] a tendên-
cia de consolidação, de redução do
número de operadoras. O sr. acha
que esse processo vai acontecer na
América Latina?

Valbuena: Quem sabe? A Amé-
rica Latina fica no meio, entre os
Estados Unidos, que fizeram a
consolidação, e a Europa, que
não fez. São modelos polares. O
que deu certo nos Estados Uni-
dos? A oportunidade das opera-
doras investirem e rentabiliza-
rem os investimentos. O que
aconteceu na Europa? Tem um
monte de operadoras, 140, de-
pendendo de como se define
operadoras, e não estão investin-
do. Investem apenas o necessá-
rio. É preciso decidir se se olha
para o Norte ou Nordeste. Vai de-
pender dos países. Na América
Central tem países pequenos
com quatro a cinco operadoras.
O Brasil é enorme, pode ter de
três a cinco. A concorrência não é
em função do número de concor-
rentes. O México tem quatro con-
correntes e pouca competição.
As regras não são tão claras. Es-
tão mudando, mas ainda não ter-
minou. Na região, pode aconte-
cer, na minha opinião, como na
indústria farmacêutica, com
poucas empresas.

Valor: As empresas reclamam
que as margens de retorno estão
muito baixas, embora o mercado

venha crescendo de forma acelera-
da. Como alcançar o equilíbrio?

Valbuena: As margens estão se
contraindo e vão se contrair ain-
da mais. A concorrência está
muito acirrada e as exigências re-
gulatórias não vão aliviar. Então,
tem que olhar para o futuro e
persistir, porque o prêmio é
grande. Não é todo mundo que
vai conseguir. Tem que investir e
ficar perto do cliente.

Valor: O sr. é a favor da licença

única para todos os serviços de tele-
comunicações, como é estabelecida
na Europa?

Valbuena: Não tenho uma opi-
nião formada. Mas o que ficou
convergente na tecnologia e na
mente dos usuários tem que ser
também na regulamentação. A
regulação, tecnologia e concor-
rência são os três principais ele-
mentos do nosso negócio. Há ou-
tros importantes, mas esses são o
triangulo importante.

LEO PINHEIRO/VALOR

Santiago Valbuena, presidente do conselho: nem todos vencerão as barreiras
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2013, Empresas, p. B9.




