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Empreendimento deverá ser emManaus, segundo o controlador Belmiro de Azevedo

ControladordoSonaedizque
podecompraraoperadoraVivo

GrupovaiconstruirmaisumshoppingnoPaís

TELECOMUNICAÇÕES

DEFOLGA-BelmirodeAzevedo, controladordogrupoportuguêsSonae,passaas fériasno litoral daBahia

Em entrevista ao ‘Estado’, Azevedo diz que está aberto a negociações e pode ficar com a empresa brasileira

Vivocritica
concorrente
porvender
celularaR$1

Márcia De Chiara
ENVIADA ESPECIAL
PRAIA DO FORTE (BA)

Ocontrolador doGrupoSonae,
Belmiro deAzevedo, está aber-
to a negociações, tanto para a
compra como para a venda da
operadora de celulares Vivo.
No início de fevereiro, o Sonae,
maior grupo não financeiro de
Portugal,surpreendeuomerca-
do com uma oferta pela Portu-
galTelecom,umadas controla-
dorasdaVivo, juntocomaespa-
nhola Telefônica. Em entrevis-
ta ao Estado, Azevedo revelou
que caso se concretize a aquisi-
çãodaPortugalTelecom, ele só
não considera viável manter a
divisãodocontroledaVivocom
aTelefônica.
A oferta de € 11 bilhões pela

totalidade do capital da Portu-
gal Telecom foi considerada
hostil pelomercado, geroupro-
testosdostrabalhadoresdaem-
presa e está sob o crivo dos ór-
gãos de defesa da concorrência
dePortugal. De férias coma fa-
míliano litoraldaBahia,Azeve-
do disse que, ao contrário do
que se especulou, ele não des-
carta ficar com a Vivo. “Nunca
dissemos que vamos vender a
Vivo.Essafoiadeduçãodomer-
cado”, afirmou.
A dedução surgiu, segundo

ele, por conta da estratégia de-
clarada do seu grupo que só
quer gerir negócios nos quais
manda, e que tenham tecnolo-
gias compatíveis. A Optimus,
operadora de telefonia móvel
dogrupoemPortugal,usaatec-
nologia GSM, e a Vivo utiliza a
CDMA.
Azevedo apontou aperda de

mercado da Vivo como penali-
zante para o desempenho da
Portugal Telecom. “AVivo, pa-
rasobreviver,temdeterumdo-
no e tem de qualificar a opera-
ção tecnológica, independente-
mentede comprarmosounãoa
empresa”, disse, ressaltando o
ambiente agressivo da concor-
rência entre as operadoras.
Segundooempresário,aTe-

lefônicanãogostadeserminori-
tária nos negócios em que atua
e o seu grupo também. “Vamos
sentar e conversar, ver quem
temmais vontade de ficar com
acompanhia”.Osegundopasso
será saber quanto custamudar
a tecnologia e ver qual o impac-

to dessa mudança nas contas.
“Entendemos que a Vivo tem
deterumdonoparamandar:ou
nós ou aTelefônica”.
Ele está confiante quanto ao

desfechodaofertapúblicapara
acompradasaçõesdaPortugal
Telecom. “Há condições de su-
cesso porque a própria empre-
sa não conseguiu que o acionis-
tativesseumavalorizaçãosatis-
fatória da ação”, afirmou.
Azevedo ressaltou que o to-

taldaoperaçãodeveráatingir€
16 bilhões, incluindo a oferta de
€ 11 bilhões para a compra da
totalidade das ações, a dívida
do fundo de pensão dos traba-
lhadores, que será coberta, e a
dívida da companhia. O Banco
Santander dará as garantias fi-
nanceiras.
Quanto à oposição feita pe-

los trabalhadores da Portugal
Telecom, que temem perder o
emprego, o executivo disse que
hámanipulaçãosindicalepolíti-
co-partidária. “Nós somos o
maior empregador português.

Quemquisertrabalharecapaci-
dade para aprender, não terá
problemaalgum”.Azevedores-
saltouqueogrupotemtradição
de treinar os trabalhadores e
reaproveitá-los em outras em-
presas.
Comrelaçãoàconcorrência,

outro ponto atacado pelos opo-
sitores ao negócio, já que o gru-

po ficaria com63%domercado
de telefonia móvel com a união
daOptimusàTMN,Azevedore-
bateu as críticas. Ele disse que
não tem ilusões e que aVodafo-
ne, concorrente no mercado
português e maior operadora
mundial de telefonia móvel, vai
reagir. “Seguramente é uma
empresa muito poderosa, que

vai atacar para conquistar co-
tasdemercado.Nãovamoscon-
seguir agüentar a posição de
quase dois terços do mercado
ao longo dos próximos anos”,
disse.
Nas outras áreas de telefo-

nia, ele disse que certamente
vaipassaraexistiraverdadeira
concorrência. Azevedo lem-
brou que seu grupo já declarou
quepretendevenderouaopera-
ção de fibra óptica ou de cobre.
Com isso, passarão a existir
dois concorrentes, situação di-
ferente da atual.
O empresário ressaltou que

umadasmotivações para fazer
uma oferta para a compra da
PortugalTelecomfoiainsatisfa-
ção do grupo com relação à fal-
tadeconcorrêncianosetor.“In-
dependentemente do sucesso
donegócio, tornou-se irreversí-
vel a separação entre os negó-
cios de fibra óptica e cabo. Há
um consenso entre o povo por-
tuguês. Essa é a parte positiva
do negócio”.

Com faturamento no ano
passado de € 843 milhões, a
área de telecomunicações
respondeu por 13,2% dos ne-
gócios do grupo. Houve que-
da de € 37 milhões em rela-
ção ao ano anterior por con-
ta da diminuição das recei-
tas da operadora Optimus e
de produtos associados ao
Público, jornalcontroladope-
lo grupo.
Questionado se o grupo,

tradicionalmente com forte
atuação em supermercados,
estaria mudando de foco ao
fazer a oferta pela Portugal
Telecom, Azevedo disse que
não. “O Sonae sempre se ca-
racterizouporestudaropor-
tunidades”. Segundo ele, de-
pois de resolver problemas
importantes, como vender o
braço varejista no Brasil pa-
ra oWal-Mart e umaempre-
sa na área de vidros, o grupo
ficou com caixa forte e pas-
sou a avaliar oportunidades
de investimento. ●

Depois de vender o braço vare-
jista para o Wal-Mart, em de-
zembro, o Grupo Sonae, que
teminvestimentosnosetorimo-
biliário no País, pretende cons-
truir umnovo shopping center.
“Ainda não há nada definido,
mas o nosso décimo shopping
no Brasil deverá ser em Ma-
naus”, afirmou o controlador
do grupo, Belmiro deAzevedo.
O empresário, que viajou 15

dias deste mês pelo Brasil, de-
sembarcouemFortaleza, foi ao
Amapá, o únicoEstadoquenão
conhecia,epassouporManaus.
Ele ficou surpreso com o tama-
nho da capital do Amazonas.
Polêmico, Azevedo, de 68

anos, é único português a cons-
tar da lista dos homensmais ri-
cosdomundodarevistaForbes.
Eleterminou2005acumulando
uma fortunadede€ 1,85bilhão.
Emjaneiro,noFórumEconômi-
coMundial emDavos,naSuíça,
ele disse que as condições para
investir no Brasil “estão longe
de atrativas”.
Apesar da intenção de cons-

truirmaisumshoppingnoPaís,

as críticas à falta de condições
para investir semantêm.
“O empresário sofre no Bra-

sil, independente da nacionali-
dade.Ele sofreporqueodinhei-
roécaroeporoutrascarências,
comoasprometidasreformas”,
afirmou..
Mesmo admitindo que per-

deu dinheiro aqui, ao pagar ca-
ro pelas redes de supermerca-
dosetendodevenderbaratoes-
ses ativos, e pelo fato de ainda
não ter conseguido venderme-
tadedoShoppingParqueD.Pe-
dro,omaiordaAméricaLatina,
ele acredita no País. “Acho que
oBrasil vai dar certo”.
Os investimentos do grupo

no Brasil chegaram a € 1,4 bi-
lhão. Com a venda da distribui-
ção, caíramparacercade€250
milhões. “Também perdemos
entre€500milhões e€600mi-
lhõescomocâmbio”,ponderou.

SONEGAÇÃO
Diantedoelevadoníveldesone-
gaçãoexistente noPaís, que re-
duzacompetitividadedosnegó-
cios,edapolíticacambialdeva-

lorização do real em relação a
outras moedas, que diminuiu o
capital investido, o empresário
resolveumanternoBrasilnegó-
cios nas áreas de shopping cen-
ters e industrial (aglomerados
demadeira) e optou por sair do
varejo.
“Ficamos nos dois setores

nos quais a sonegação é indire-
ta e não temos relação com o
consumidor final”, comentou.
Ele contou que chegou a co-

municar várias vezes ao ex-mi-

nistro da Fazenda, Antonio Pa-
locci, e aoministroda Indústria
eComércio,LuizFernandoFur-
lan, as dificuldades de traba-
lhar no País.
“Temos paciência para não

tomarmos decisões precipita-
das. Mas quando sentimos que
demos um tempo suficiente e
não conseguimos gerar rique-
za, não temos de pedir licença
para sair do País”.
Foi o que aconteceu como o

braçovarejistadesupermerca-

dos que detinha a bandeira
Big. Em um ano e meio, as
ações do grupo se valoriza-
ramcincovezes.Azevedoob-
servouquegrandepartedes-
semovimento sedeveuàsaí-
da do grupo do Brasil do se-
tordedistribuição,maspon-
derouqueodesempenhodos
outros negóciosmelhorou.
Nomomentoatual,Azeve-

dodissequeaposiçãodogru-
poéde esperarpara ver. “Is-
so é satisfatório, mas não é
bom. Nossa posição é ver e
fazer”.
Deacordocomoempresá-

rio, a política econômica
atual não incentiva o investi-
mento.Oúnico investimento
que há hoje no Brasil é o de
empresas totalmente expor-
tadoras. Ou são investimen-
tos financeiros, que sãoperi-
gosos, destacou.
Neste período pré-eleito-

ral, a sua opinião é de que o
investimentosfiquemparali-
sados. “Nadadeverá aconte-
cer antes demarço do próxi-
mo ano”. ● M.C.

Em telefonia,
executivo diz que
não vai resistir ao
avanço da Vodafone

AGLIBERTO LIMA/AE – 24/4/2006
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Adriana Chiarini
RIO

Aofertadetelefonescelularesa
R$ 1 para captar clientes, como
aClaro está fazendo, “é danosa
aomercadocomoumtodo”,dis-
seontemovice-presidenteexe-
cutivo de Operações da Vivo,
PauloCésarTeixeira, semcitar
a concorrente, durante o semi-
nárioRioWireless.“Estánaho-
ra de virar o mercado. A gente
tem de sair desse mercado de
subsídio para aparelho de pós-
pagoaR$ 1 epré-pago aR$99”,
afirmou.
De acordo com ele, esse tipo

de ação não é muito eficaz em
aumentar a base de clientes,
pois 75% das pessoas que estão
comprando celulares já tive-
ram algum outro e só 25% são
novos usuários. “A gente está
forçando a troca de celular.”
O executivo tambémacredi-

taque isso levaoBrasilaserum
dospaísescommaisbaixamar-
gem média de lucro operacio-
nal(Ebitda)nomercadodeope-
radorasmóveis nomundo, com
15%,maior apenas que a da Ar-
gentina. Entre os emergentes
daÁsia, todos têmmargemaci-
made40%.“NaCoréia,éproibi-
do subsidiar aparelho”, disse.
Dadosapresentadosnomes-

mo painel pelo diretor da Tele-
co, José Luís de Souza,mostra-
ram que enquanto a Vivo tem
margem Ebitda de 26,80%, a
TIMtem18,2%eaOi, 16,10%,ea
Claroestácommargemnegati-
va em 3,20%.
“Quemestálevandoomerca-

do para baixo é quem temmar-
gemnegativa.Não é a competi-
ção que provoca esse resultado
domercadobrasileiro.Éacom-
petição predatória”, afirmou.
Para Teixeira, as margens

Ebitda no Brasil vão subir para
a faixa de 30% a 35% “quando
houverracionalidadedomerca-
do.”EleafirmouqueaVivojáhá
algum tempo decidiu não fazer
guerradepreçoseestácompre-
ços acima da média de merca-
do. A estratégia da empresa é
de retenção e fidelização dos
clientes pela qualidade dos ser-
viços.
Apósaapresentação, emen-

trevista, Teixeira disse que “no
Brasil há empresas que têm
margens baixas, mas perten-
cemagrupos que têmmargens
altas,mas achamos que não faz
sentido ficarmos commargens
baixas aqui”, afirmou.
O diretor da consultoria

Pyramid Research, Fernando
Pafumi, mostrou que as mar-
gens de lucro operacional no
México do Grupo AméricaMo-
vil, a que pertence a Claro, es-
tãoacimade40%. “Háumclaro
subsídio doMéxico para o Bra-
sil”, afirmou Pafumi.
Por meio de sua assessoria

de comunicação, a Claro infor-
mou que não iria se pronunciar
a respeito de comentários de
seus concorrentes, numa refe-
rência às críticas ao célular de
R$1.Mas citouosresultadosde
vendas obtidos emmarço.
“Segundo a Anatel, no mês

passado, aClaro foi líder incon-
testáveldevendas, conquistan-
do 501mil novos clientes, 37,3%
do total de 1,34milhão de novas
linhas celulares vendidas no
Brasil.TIMeVivoregistraram,
emmarço, 24,2%e8,3%respec-
tivamente”,dizaempresa.Nes-
seperíodo, apromoçãodocelu-
larporR$1 jáestavaemvigor.●
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