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AEscolaNacional deSuper-
mercadosdaAbras (Associa-
çãoBrasileira deSupermerca-
dos) entregahoje emSãoPau-
lo os diplomaspara a3.ª turma
dealunos limítrofes –portado-
resde deficiênciamental leve.
Os jovens eadultos participa-
ramdos cursosdeHigiene,
SaúdeeSegurançanoTraba-
lho, Atendimento aoCliente e
Empacotamento deMercado-
rias e estão aptos a seremcon-
tratadospelas redes de super-
mercados.

Inscriçõesabertas
paramelhorbalanço

Aquinta edição doPrêmioBa-
lançoSocial, quedestaca os
melhoresbalanços sociais pu-
blicadospelas empresas, está
comas inscrições abertas até
odia 20de julho. Empresas de
diferentesportes e regiões do
País podemse inscrever, des-
dequeprestem informações
detalhadas sobre seu investi-
mento social. O regulamento
está no sitewww.premiobalan-
cosocial.org.br. No anopassa-
do,Natura eCPFLEnergia fo-
ramas vencedoras.

Ação

Deficientesaptosa
trabalharnovarejo

Empresas miram consumidor demenor renda, mas precisam inovar para ter bom resultado

PROJETOSSOCIAIS

Acordo é uma tentativa de
reduzir softwares piratas no país

Desafioé incluirosmaispobres TRANSPARÊNCIA

Regras criadas para garantir ganhos de acionistas minoritários
podem levar a uma grande desvalorização dos papéis

Microsoftvai
equiparPCsda
LenovonaChina

INCLUSÃO-ParaHart, empresas têmdepriorizar apopulaçãodebaixa rendaemsuasestratégias

Riscosdereestruturação
daTelemarpreocupam

Graziella Valenti
Renato Cruz

Osinvestidoresestãopreocupa-
doscomosriscosapresentados
pela reestruturação da Tele-
mar,anunciadanasegunda-fei-
ra.Aoperaçãotemcomoobjeti-
vo concentrar todas as empre-
sas do grupo numa única com-
panhia de capital aberto, cha-
mada Oi Participações, e fazer
uma oferta pública de ações,
pulverizando o controle. Um
dos pré-requisitos é que os pa-
péis preferenciais da Tele Nor-
te Leste, empresa do grupo, al-
cancem R$ 42,526 até 31 de ju-
lho. Ontem, as ações fecharam
com alta de 0,3% na Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa), a R$ 37,11.
Se o piso de preço não for al-

cançado,háchancedeumaque-
da fortedasações, quedevolve-
riam os ganhos conquistados
na expectativa da reestrutura-
ção. “Não enxergo o surgimen-
tode fatoresdecurtoprazoque
justifiquemavalorização”,afir-
mouoanalistaFelipeCunha,do
Banco Brascan. “A criação de
uma empresa nova, mais
atraenteparaosacionistas, tal-
vezsejaoúnicopontodeapoio.”
Opisodepreço foi criadopa-

ragarantirganhosaominoritá-
rio, segundoexplicouna segun-
da-feiraaTelemar,compensan-
do a diluição de sua participa-
ção. No entanto, ele pode levar
a uma valorização artificial do
papel, incompatível com o res-

tante do mercado brasileiro de
telecomunicações. O valor de
mercado, mais dívida, da Tele-
mar iria se tornar equivalentea
5,5 vezes seu lucro antes de ju-

ros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) previsto para este
ano, bemacimadamédia.Hoje,
a relação está emcerca de 3 ve-

zes para Brasil Telecom e 4
para aTelefônica.
A Telemar irá instalar

uma assembléia de acionis-
tas, na qual os minoritários
preferencialistasvotarãope-
larealizaçãoounãodaopera-
ção. Caso aprovem a troca
dos papéis, a empresa sus-
penderá os trabalhos desta
assembléia. Uma vez alcan-
çadoointervalodepreçosde-
terminado, o encontro será
reaberto para sua finaliza-
çãoesóentãoéqueserá feita
a troca de papéis entre as
operadoras e a holding do
grupo.
Na eventualidade de os

preferencialistasnãoaprova-
rem a transação, a operação
nãoseguirá adiante.Nocaso
de a assembléia aprovar,
mas a oferta dos papéis não
ser bem-sucedida, os traba-
lhos da assembléia serão re-
tomados para cancelar a
reestruturação. A oferta se-
cundáriadeTelemarPartici-
paçõesmovimentaráemtor-
no deUS$ 1 bilhão.
O questionamento dos

analistasarespeitodosuces-
sodaoperaçãoexisteporque
o prêmio implícito aos con-
troladores foi considerado
elevado, em contrapartida
ao valor atribuído às ações
preferenciais.Ovalorestipu-
lado para a oferta equivale a
um prêmio entre 142% e
167%paraosatuaiscontrola-
dores. ●
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PALMAS-GatesentreexecutivosdaLenovo: acordodeUS$1,2bilhão

TECNOLOGIA

ESTRATÉGIA

TELECOMUNICAÇÕES

ELAINE THOMPSON/AP

REDMOND, EUA

AchinesaLenovo e aMicrosoft
assinaramumacordo para ins-
talar o Windows nos computa-
dores que a Lenovo produz na
China. O acordo deve resultar
emUS$1,2bilhãoemvendasdo
Microsoft Windows nos próxi-
mos 12 meses, segundo a Leno-
vo.Emnovembro,amaiorfabri-
cante de computadores pes-
soais da China se tornou a pri-
meira fabricante de PCs a pré-
instalar o sistema operacional
da Microsoft em todas suas li-
nhas de produção do mercado
chinês, onde a pirataria de sof-
twares é enorme.
OchairmandaLenovo,Yang
Yuanqing, disse que o porcen-
tual de consumidores que esco-
lheram comprar um PC da Le-

novo com o Windows XP pré-
instaladocresceude10%emno-
vembro para 70%.
“Essa parceria vai aumentar
ainda mais nossa cooperação
nestaárea,assimcomoampliar
nossoacordoparaincluirdesen-
volvimento de produtos bem
acabados para PC emarketing
conjunto em mercados emer-
gentes", disse o executivo em
uma cerimônia da qual partici-
param o chairman da Micro-
soft, Bill Gates, o presidente-
executivo da empresa, Steve
Ballmer, e autoridades do go-
verno chinês.
Além da Lenovo, três outras
fabricantes chinesas anuncia-
ram planos para comprar o
equivalente a um total de US$
400milhõesemsistemasopera-
cionaisWindows. ● REUTERS

ALEX SILVA/AE – 30/8/2005

Andrea Vialli

Empresas de grande porte es-
tãodescobrindonas comunida-
des mais pobres um novo mer-
cado para seus produtos. Para
ganhar uma enorme massa de
consumidores de baixa renda,
elasoferecemcrédito,mercado-
rias diferentes, mais simples e
baratas. Nesse processo, aca-
bam ajudando a diminuir a ex-
clusãosocialealevarbenseser-
viços às famílias com baixo po-
der aquisitivo.
Multinacionais como a Phi-

lips, a Unilever e o banco ABN
Amro adotam essa prática em
vários países. A estratégia vi-
rou um dos temas acadêmicos
domomento,estudadosporeco-
nomistas que viraram referên-
cia no meio empresarial, como
o indiano C.K. Prahalad. A tese
desses especialistas éque os in-
vestimentos das empresas na
base da pirâmide social podem
ajudar a diminuir a desigualda-
de nomundo.
“Averdadeirapolíticaderes-

ponsabilidade social será in-
cluir as pessoas de baixa renda
no mercado”, disse Stuart
Hart, professor de administra-
ção da Universidade de Cor-
nell, nos Estados Unidos, e au-
tor do livro Capitalism at the
Crossroads (CapitalismonaEn-
cruzilhada,aindasemtradução
noBrasil).SegundoHart,ofutu-
ro das empresas e do próprio
capitalismo depende de umno-
vomodelodenegócios,baseado
na criação de produtos e servi-
ços que garantam acesso ao
mercado para quatro bilhões
de pessoas que vivem comme-
nos deUS$ 1.500/ano.
Um bom exemplo pode ser

visto na linha de produção da
Philips.Tradicionalmentededi-
cada a produtos eletrônicos so-
fisticados, a Philips lançou na
Índiaumanovaversãodovelho
fogãoalenha_mascomaltatec-
nologia. Um dispositivo eletrô-
nico controla um jato de ar que
éinfladoparadentrodofogão,o
que eleva sua temperatura in-
terna e permite armazenar ca-
lor. “A tecnologia permite um
cozimentomais eficiente, o que
reduz o consumo de lenha nas
comunidadesrurais,alémdedi-
minuir a poluição dentro de ca-
sa”, explicaEllendeVries, dire-
tora da Philips Research – bra-
ço para pesquisa e desenvolvi-
mento da Philips naHolanda.
Resultado de estudos na

área de conservação de ener-
gia,o fogãoa lenhadaPhilipsfoi
lançadoemcaráterexperimen-
tal em várias comunidades no
interiordaÍndia.Agora,amulti-
nacionalestáprospectandopar-
ceiros,emproduçãoedistribui-
ção,quetornemviávelacomer-
cialização em grande escala do
produto, a um preço acessível
paraopúblico-alvo–famíliasde
baixa renda do meio rural. “A
produção regionalizada é um
dosaspectosqueestãosendole-
vadosemconsideração”,dizEl-
len.OBrasil é umpossívelmer-
cado,maso preço ainda não es-
tá definido, segundoEllen.
Segundo Mário Monzoni,

coordenadordeCentrodeEstu-
dos em Sustentabilidade da
FundaçãoGetúlioVargas,ases-
tratégiasdeinclusãodapopula-
çãodebaixarendaeaspolíticas
de responsabilidade social em-
presarial podem andar juntas,
desde que não tenham um viés
assistencialista. Exemplo disso

é quando uma grande empresa
passa a treinar seus fornecedo-
res de pequeno porte para que
incorporem práticas sócioam-
bientais ao seu dia-a-dia.
Mas há quem discorde. O

professor Jean-Pierre Leh-
man, do Institute of Manage-
mentDevelopment(IMD),esco-
la suíça de administração, en-
tende que inclusão da popula-
çãodebaixarendaepolíticasde
responsabilidadesocial sãocoi-
sasdistintas.Paraele,asempre-
sasaindaengatinhamquandoo
assuntoédirecionarsuasestra-
tégias para essa parcela da po-
pulação. “Asempresas têmque
se adaptar de modo a atingir a
populaçãomaispobre,especial-

mentenasáreasruraisenaspe-
riferias de grandes cidades.”
Foi o que o ABN Amro Real

decidiufazer,aocriaraRealMi-
crocrédito,braçodobancodes-
tinado a emprestar dinheiro, a
taxas de juros reduzidas, para
microempresários nas perife-
riasdeSãoPauloeRiodeJanei-
ro. A iniciativa começou em
2002, com um piloto na favela
deHeliópolis, região Sul de São
Paulo. Na ocasião, agentes de
crédito percorreram a favela
ofertando crédito aos donos de
bares, pequenos comércios, sa-
lõesdebeleza, sacoleiras. Issoa
juros de 2% (para crédito deR$
200aR$ 1,5mil) a 3,95%aomês
(teto deR$ 20mil).

Assim, a empresa fechou
2005 com uma carteira de
8,5 mil clientes e um volume
de empréstimos de R$ 12,3
milhões.Osnúmerossãomo-
destoseainstituiçãosódeve-
rá obter lucros com a opera-
ção em julho. Mas sinalizam
aos bancos privados que é
possível formar uma cartei-
ra só com clientes antes ex-
cluídos do sistema bancário
tradicional. “Nossameta pa-
ra este ano é triplicar nossos
resultados, tanto em núme-
rodeclientesquantoemvolu-
me de financiamentos”, diz
José Giovani Anversa, dire-
torgeraldaRealMicrocrédi-
to. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 abr. 2006. Economia. p. B22.  




