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PRESENÇA: A TIM controla a única
operação de telefonia móvel do
Brasil que tem cobertura nacional.
Com 11,7 milhões de clientes no
fim de setembro, a TIM é a terceira
maior empresa celular do País em
número de assinantes, muito próxi-
ma da segunda colocada, a Claro,
da mexicana América Móvil, com
12 milhões no mesmo mês. Em
primeiro lugar está a Vivo, que per-
tence à Telefônica e à Portugal
Telecom, com 24,6 milhões.
“Chegaremos ao fim do ano com
mais de 13 milhões de assinan-
tes”, afirmou o presidente da TIM
Brasil, Marcio Cesar Pereira de
Araujo, antes do anúncio da fusão.
“Em receita, já somos a segunda
operadora.” A TIM começou a
atuar no Brasil em 1998, no Estado
da Bahia, e permaneceu, até outu-
bro de 2002, com presença em 10
Estados do Sul, Sudeste e Nordes-
te. Naquele mês, lançou sua opera-
ção nacional com a tecnologia eu-
ropéia GSM, adotada por todas as
empresas de telefonia móvel do
País com exceção da Vivo. A TIM
Brasil pertence à TIM International
NV, empresa 100% controlada
pela TIM SpA.
A Telecom Italia também possui,
no Brasil, uma participação minori-
tária na Brasil Telecom, e briga na
Justiça com o sócio Banco Oppor-
tunity para voltar ao controle da
empresa, do qual saiu para se li-
vrar das restrições legais que impe-
diam o lançamento da operação
nacional da TIM.
No mês passado, a Telecom Italia
conseguiu uma liminar permitindo
a sua volta à Brasil Telecom, con-
cedida pelo juiz Antonio Carlos
Esteves Torres, da 4.ª Vara Empre-
sarial do Rio. Em setembro, a Bra-
sil Telecom lançou sua própria
operação de celular, chamada Bra-
sil Telecom GSM, concorrendo
com a TIM. ● Renato Cruz

PESQUISA: A inserção das mulhe-
res no mercado formal de traba-
lho cresceu mais do que a dos
homens no Estado de São Paulo
entre 2000 e 2002. Mas elas conti-
nuam recebendo salários inferio-
res, se considerada a média de
rendimentos, segundo pesquisa
divulgada ontem pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade).
Dos 514,3 mil empregos criados
no período, 54% foram ocupa-
dos por mulheres, o que aumen-
tou em 1 ponto porcentual sua
participação no total dos empre-
gos existentes. Em 2002, essa
participação passou a correspon-
der a 38,9%, o que, em termos
absolutos, equivale a 3,3 milhões
de empregos, em relação aos 5,2
milhões ocupados por homens.
O levantamento mostra que o
salário médio recebido pelas mu-
lheres formalmente empregadas
era de R$ 1.033 em 2002, enquan-
to o dos homens, na mesma con-
dição, era de R$ 1.294. Segundo
a Seade, parte dessa diferença
reflete o que se poderia chamar
de discriminação salarial, isto é,
mulheres e homens exercendo a
mesma ocupação, mas receben-
do salários diferentes.
De acordo com a pesquisa, o
emprego formal em São Paulo
cresceu 6,4% entre 2000 e 2002,
alcançando 8,56 milhões de pos-
tos de trabalho, o que representa
aproximadamente metade da
população ocupada no Estado,
estimada em 16,8 milhões de
pessoas há dois anos. O contin-
gente feminino elevou-se em
9,1%, e o masculino, em 4,7%.
●Flavio Leonel
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Num ambiente até pouco tempo
atrás eminentemente masculino,
as mulheres conquistam cada vez
mais espaço. Cada vez mais exe-
cutivas ocupam a primeira posi-
ção do setor tecnologia nas gran-
desempresas. “Isto já acontece en-
tre 12% e 15% de nossos clien-
tes”, conta Ione de Almeida Co-
co, vice-presidente do Gartner
Group, que realiza hoje um even-
to exclusivo para mulheres que di-
rigem departamentos de tecnolo-
gia em grandes empresas. A pró-
pria Ione éumexemplodeste cres-
cimento: antes de ingressar na
consultoria internacional, assu-
miu a direção do departamento de
tecnologia da informação da
Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), em 1995.

Em sua terceira edição, o even-
to chama-se Encontro Gartner de

Mulheres CIOs. O nome pode pa-
recer estranho, mas CIO é a sigla
de Chief Information Officer. Em
português, diretor (ou diretora) de
tecnologia. O principal assunto a
ser discutido hoje é o estresse e a
busca de equilíbrio entre o suces-
so profissional e a vida pessoal.

A idéia de criar um evento ex-
clusivo para executivas surgiu há
uns cinco anos, de acordo Ione,
quando a empresa identificou en-
tre seus clientes que, apesar de
existirem preocupações em co-
mum entre homens e mulheres,
havia algumas diferenças. “As
mulheres são mais preocupadas
com as pessoas e os homens pen-
sammaisna tecnologia emsi”, ex-
plica.NoBrasil, oprimeiro encon-
tro foi no ano passado e o segun-
do em março deste ano, quando
houve 17 participantes. Para hoje,
são esperadas 40 executivas
Umadelas éMariaAparecida Lei-
teLimaFilha, gerente deTecnolo-
gia da Informação da América

Sul da Bic, cargo que ocupa há
cinco anos. Formada em tecnolo-
gia pela Universidade Estadual
deSão Paulo (Unesp), MariaApa-
recida começou sua carreira há 21
anos. Ela comanda uma equipe
de 40 pessoas. “São três mulhe-
res, contando comigo”, conta,
“mas fiquei um bom tempo sozi-
nha.” A executiva diz que já nem
presta atenção no fato de ser uma
mulher que dirige um departa-
mentode tecnologia. “Me vejo co-
mo qualquer profissional, que
tem suas competências.”
Ione, do Gartner, afirma que o en-
contro éuma oportunidade impor-
tante de troca de experiências, de
fazer o chamado networking. “O
homem tem mais facilidadede fa-
zer um happy hour, para se reunir
com outras pessoas da área”, afir-
ma outra participante do evento,
Sandra Rodriguero, diretora de
Tecnologia e Operaçõesda Incen-
tive House, empresa do Grupo
Accor. “As mulheres normalmen-
te enfrentam o terceiro turno, para
cuidar dos filhos, do marido.”

Um dos motivos para se discu-
tir o estresse no evento de hoje
tem a ver com as responsabilida-
des que vêm com a maternidade.
Sandra é mãede Pietro, de 9 anos,
e de Giuliana, de 5. Também mãe
dedois filhos, Ione diz que oequi-
líbrio entre a carreira profissional
e a vida familiar pode parecer
mais difícil do que é na realidade.
Quando nasceu seu segundo fi-
lho, ela ficou preocupada em dar
atenção ao primeiro, 6 anos mais
velho, e todo dia inventava um
passeio para fazerem juntos. “No
terceiro ou quarto dia, ele chegou
e me disse: mãe, não agüento
mais, quero ficar em casa”, lem-
bra. “Era um problema que exis-
tia mais na minha cabeça.”●

AQUISIÇÃO

O conselho da Telecom Italia
aprovou a aquisição da fatia
de 44% que ainda não pos-
suía na sua subsidiária Tele-
com Italia Mobile (TIM) por
cerca de € 20 bilhões, em di-
nheiro e troca de ações. O pre-
sidente da Telecom Italia,
Marco Tronchetti Provera,
disse que o plano de controle
total da TIM é o passo final
em seu projeto de reestrutura-
ção do grupo, que adquiriu,
por meio de uma oferta hos-
til, em 2001. O custo da ope-
ração, entretanto, será alto pa-
ra a empresa. Seus débitos de-
vem saltar dos atuais € 30 bi-
lhões para € 44 bilhões.

A Telecom Italia controla-
va até agora 56% da TIM. Pa-
ra adquirir o resto das ações,
a empresa lançará inicialmen-
te uma OPA (oferta pública
para aquisição de ações) de €
14,5 bilhões por dois terços
do capital restante (pouco
mais de 29%), pelos quais pa-
gará € 5,6 por ação, 8% a
mais do que o preço dos títu-
los na sexta-feira na Bolsa de
Milão. O resto das ações
(pouco mais de 14%) será ad-
quirido no processo definiti-
vo de fusão, baseado em uma
troca de 1,73 ação da Tele-
com Italia por uma da TIM,
em um valor próximo aos € 6
bilhões.

Esta é a segunda grande fu-
são de empresas de telefonia
anunciada este ano na Euro-
pa, depois da união da France
Telecom com a Orange, seu
braço de telefonia celular,
num negócio estimado em €

7 bilhões. Agora, das seis
grandes operadores de telefo-
nia celular da Europa, apenas
três ainda operam sozinhas: a
líder de mercado Vodafone, a
espanhola Telefónica Movi-
les e a britânica O2.

A união entre a Telecom
Italia e a TIM deve levar to-
do o fluxo de dinheiro da uni-

dade de telefonia móvel para
ajudar a pagar as dívidas da
companhia-mãe. Deve tam-
bém pavimentar o caminho
para um aumento do paga-
mento de dividendos aos acio-
nistas, ajudando Tronchetti
Provera e as pessoas que o
apoiaram na compra hostil da
Telecom Italia, em 2001, a
pagar os débitos com a hol-
ding Olimpia, que detém
17% da empresa telefônica.

Até agora, os acionistas vi-
ram um retorno bem pequeno
de seu investimento original,
e as ações da Telecom Italia
beiram hoje a metade do va-

lor que tinham três anos
atrás. Além disso, o controle
total da operadora de telefo-
nia celular também permite
que o grupo ofereça pacotes
potencialmente lucrativos
que reúnam serviços de tele-
fonia fixa e móvel.

“Essa fusão permitirá que
a nova empresa se favoreça
do fluxo de dividendos, que
deve ficar pelo menos em li-
nha com o ano anterior”, dis-
se a Telecom Italia em comu-
nicado. A empresa informou
que o dinheiro para a compra
da TIM virá de empréstimos
bancários (cerca de € 12 bi-

lhões) e de capital próprio (€
2,5 bilhões). A operação de
compra deve ser iniciada e
terminada em janeiro.

PIRELLI
O conselho da Pirelli aprovou
ontem aumento de capital de
mais de € 1 bilhão para impul-
sionar investimentos na Tele-
com Italia. A Pirelli vai emi-
tir cerca de 1,5 bilhão de
ações ao preço de € 0,70 a
ação com o objetivo de levan-
tar € 1,08 bilhão. O novo re-
curso será utilizado para subs-
crever € 2 bilhões em aumen-
to de capital planejado na

Olimpia, companhia não-lista-
da em bolsa que detém 17%
da Telecom Italia. A Pirelli
detém 50,4% da Olimpia.

Os direitos de emissão na
Olimpia, de acordo com a Pi-
relli, vão permitir que a com-
panhia neutralize qualquer di-
luição de sua participação na
Telecom Italia diante da ofer-
ta de fusão da operadora com
a TIM.● Dow Jones Newswi-
res e Reuters

ENCONTRO – Ione, do Gartner, criou evento para troca de experiências

ARREMATE – Provera, presidente da Telecom Italia, disse que o controle total da TIM é o passo final no projeto de reestruturação do grupo
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