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LeilãodaVarigserá
napróximasemana
Investidoresterãoapenas
cincodiasparaanalisardados
daempresaqPÁG.B14

RussaEvrazpodeter
divisãonocontrole
Omagnata russoRomanAbra-
movich está emnegociações
para comprar até 40%daside-
rúrgicaEvrazGroup, segunda
maior siderúrgica russa, segun-
doo jornalVedomosti. O diário
revelouqueos principais acio-
nistas daEvraz, Alexander
AbramoveAlexander Frolov,
estãoprontos para vender qua-
se 50%daCroslandGlobal,
holding internacional através
daqual os dois executivosde-
têm85,7%daEvraz, por apro-
ximadamenteUS$3bilhões.

SIDERURGIA

Mudançanasações
doPãodeAçúcar
O fundador doGrupoPãode
Açúcar, ValentimdosSantos
Diniz, transferiu para seus seis
filhos, empartes iguais, as
açõespreferenciais quedeti-
nhanogrupo.Os 16,3bilhões
deações empoder dele repre-
sentam14,38%docapital so-
cial da companhia e25,59%
das açõesPNemcirculação.
Segundocomunicado doPão
deAçúcar, a transferência não
acarreta nem tempor objetivo
mudançano controle, adminis-
traçãoou funcionamento da
companhia.

VAREJO

Rossi fazparceria
comempresagaúcha
ARossi Residencial criou uma
joint venture comaMelnick
Construções e Incorporações,
umadasmaiores incorporado-
rasdePortoAlegreno segmen-
tode alto padrão.A parceria
vai operar nomercadogaúcho.
Oacordo assegura àRossi o
direito depreferência nos futu-
rosnegócios a serem realiza-
dos pelaMelnick noalto pa-
drão.Oprimeiro empreendi-
mento emconjunto, chamado
Fascino, acabade ser lançado
nobairroBela Vista.

IMÓVEIS

NEGÓCIOS

Fusãodegigantes
preocupaaEuropa
Asautoridades de concorrên-
cia daEuropadevem intervir
emumapossível oferta da
DeutscheTelekompelaBritish
Telecom.Essa era ontema
avaliaçãode analistas euro-
peus, frente aos rumores de
que aoperadora alemãpode-
ria fazer umaoferta de £25
bilhões pela empresa britâni-
ca. Segundoos especialistas, o
fatode asduas empresas se-
remdominantes emseusmer-
cados poderia ter forte impac-
to no preço dos serviços.

TELECOMUNICAÇÕES

BNDESconcede
empréstimoàGol
AGol obteveumempréstimo
doBNDESno valor deR$75,7
milhões.Os recursos sedesti-
nam, entre outras coisas, à
ampliaçãodocentro demanu-
tençãodaempresano aeropor-
to deConfins, emMinasGe-
rais, e à aquisição demateriais
e equipamentos nacionais. Os
recursosnãodevemserutiliza-
dos para financiar a compra de
aviões daBoeing. Oprazodo
emprestimoéde seis anos,
com juros de 2,65%acimada
TJLP (hoje fixada em8,15%).

Oexecutivoespera
comprarnovaslicenças
emagosto,parater
presençaemMinaseseis
EstadosdoNordeste

Em tempo

Quando Roberto Lima assu-
miu a Vivo, a operadora tinha
entre os seus problemas perda
de participação de mercado,
falta de rentabilidade, cobertu-
ra nacional incompleta, índi-
ces altos de clonagem e pouca
sinergia com a Telefônica, ope-
radora fixa de São Paulo, do
mesmo grupo. Segundo ele, a
clonagem caiu 66%. Semana
passada, ele teve três reuniões
com a Telefônica, para acertar
ações conjuntas. Quanto às pri-
meiras três questões, os resul-
tados ainda não apareceram.
A seguir, trechos da entrevista
em que o executivo explica o
que foi feito e quando os resul-
tados devem aparecer.

QualéograndedesafiodaVivoho-
je?
Eu diria que é a unificação de
processos e sistemas de tecno-
logia da informação. Se fosse
sete meses atrás, diria a clona-
gem, um problema que a gente
atacou muito fortemente, e
que acaba hoje tendo um forte
resultado. Uma parte do pro-
blema era técnica e outra de
sistemas de controle. Fizemos
autenticação da rede da Vivo.
Também conseguimos, por
meio de acordos com outra
operadora (a TIM), autentica-
ção da rede deles nas regiões,
onde não temos a nossa rede.
Fizemos o processo de autenti-
cação dos aparelhos em pós-

pago, o que impede o telefone
clonado de funcionar.

Comoestáaunificaçãodeplatafor-
mas de tecnologia?
É uma coisa que exige tempo.
Não adianta aumentar o volu-
me de recursos, pois não se
consegue acelerar o prazo.
Por exemplo, a convergência
do sistema de bilhetagem nu-
ma única plataforma. A cada
migração, é preciso passar de
cada plataforma quantidades
sempre superiores a 1 milhão
de clientes, com planos pró-
prios, com ofertas próprias. Se
falarmos na plataforma de pré-
pago é a mesma coisa. São in-
formações de 24 milhões de
clientes. A Vivo lançou esses
projetos no momento certo,
vem cumprindo os seus pra-
zos. Talvez com um pouco
mais de dificuldade do que se
imaginava, mas a gente espera
chegar já ao final de 2006 com
plataformas unificadas.

Quais serão os resultados para a
operação ou para os clientes?
Em primeiro lugar, vai evitar
que, a cada vez que a gente de-
senvolver uma oferta nova ao
mercado, precise mexer em
seis plataformas. Trará agili-
dade. Segundo, permitirá que
a empresa possa fazer a mes-
ma oferta no Brasil inteiro. O
mercado é nacional. Além dis-
so, existem eficiências conse-
guidas com o fato de não ter
de fazer manutenção em seis
sistemas diferentes. Isto vai
simplificar processos e dar ra-
cionalidade no resultado. To-
dos os sistemas estão sendo
unificados em paralelo. O pri-

meiro dele, que era o SAP, de
gestão financeira, já foi termi-
nado no fim do ano passado.
Foi implantado em todas as
unidades da Vivo.

Qual é o outro grande desafio?
Cobertura nacional. Esse é
um outro assunto encarado
com muita determinação e
acho que a gente nunca esteve
tão próximo de ter uma solu-
ção para Minas Gerais e os
seis Estados do Nordeste,
com freqüências que vão nos
permitir oferecer a mesma
qualidade de sinal que a gente

tem. Sentimos que, até o final
deste ano, poderemos ofere-
cer a mesma qualidade de ser-
viço, seja em roaming (para o
cliente que visita os Estados),
seja localmente.

Seria comnovas licenças?
Via licitação de freqüências,
que virão acompanhadas de li-
cenças. Acreditamos que, nes-
te aspecto, a Anatel vem agin-
do nos prazos que os regula-
mentos internos, que os pro-
cesso deles permitem. Sinto
que existe uma preocupação
muito grande de publicar um

novo regulamento do SMP
(serviço de telefonia móvel),
principalmente no que diz
respeito à incorporação das
faixas de freqüência que
vão fazer parte do SMP. A
gente está falando dessa fai-
xa de 1,9MHz, que era reser-
vada ao WLL (telefone fixo
sem fio), que nos interessa,
e algumas outras que eles
estão realocando. Já houve
parecer favorável da procu-
radoria da Anatel, já houve
aprovação do relatório téc-
nico e isso agora deve ir a
Conselho. A gente espera
que no mês de junho, sema-
na que vem, isso vá a Conse-
lho, para depois acontecer a
consulta pública.

Conseguindo as freqüências,
quando vocês conseguem ope-
rar?
A idéia é que, se a licitação
acontecer em agosto, como
prevemos, no final do tercei-
ro trimestre já estaremos
operando. Faremos o inves-
timento em rede o mais de-
pressa possível, para ter pe-
lo menos o roaming.

Como o senhor vê a Vivo daqui
a umano?
Acho que 2006, principal-
mente pela consolidação
dos sistemas e da cobertura
nacional, ainda é um ano de
trabalho para aperfeiçoar a
máquina. Se chegarmos ao
final do ano com uma opera-
ção rentável, acho que atin-
gimos o objetivo. Mas não
depende só da gente. Se hou-
ver ataque às bases, tere-
mos de nos defender.●R.C.

Roberto Lima,presidente daVivo

Entrevista

Vivoprevêvoltaaolucroesteano
Presidente diz que empresa deve recuperar rentabilidade nos últimos meses de 2006

Renato Cruz

“A vida é dura”, disse Roberto
Lima, presidente da Vivo, a
maior operadora de telefonia
celular do País. Há exatamente
um ano, quando seu nome foi
anunciado para o cargo, a Vivo
enfrentavaumasériedeproble-
mas: queda de participação de
mercado, perdas financeiras,
clonagemdoscelulareseapare-
lhos mais caros que os da con-
corrência.Limanegaquetenha
encontrado a empresa em cri-
se, mas diz que o resultado do
trabalho feito nos últimos me-
ses só vai aparecer nos núme-
ros no fim do ano.
“O grande objetivo é chegar

nos últimos meses com uma
operaçãorentável”, afirmouLi-
ma, emsuaprimeira entrevista
desde que assumiu o cargo. O
executivo, que veio da Credi-
card, tentou concluir a consoli-
daçãodasempresasquederam
origem ao grupo. Quando
achouquea situação começava
amelhorar, no final do ano pas-
sado, acompetiçãonãodeu tré-
gua. AClaro começou a vender
aparelhos aR$ 1 e forçou aVivo
a reagir. “É omercado que tem
destruído valor”, disse Lima,
acrescentando que a Vivo está
disposta a seguir os movimen-
tos dos concorrentes, mas até
certo ponto.
Limadissequedeumaiorpe-

so,atéaqui,paraprepararaem-
presaparao futuro. “Tínhamos
de fazer certos ajustesmais ce-
dooumaistarde”,disseoexecu-
tivo. Em quase um ano à frente
da Vivo, ele procurou unificar
plataformas tecnológicas, es-
tender a área de cobertura da
operadora e combater a clona-
gem. Mas essas medidas não
trouxeram, ao menos até aqui,

resultados financeiros.
Noúltimoano, osproblemas

daVivoseagravaram.Aempre-
sa saiu de um lucro líquido de
R$42,1milhões no primeiro tri-
mestrede2005paraumprejuí-
zo de R$ 179,3 milhões no mes-
mo período deste ano.
A Vivo perdeu dinheiro ao

tentarfazerfrenteàconcorrên-
cia e manter promoções agres-
sivas.Mesmoassim,suapartici-
pação de mercado caiu. Era de

47,1% em 2003. Baixou para
38,8% em abril de 2005, antes
deLimaassumir o cargo, e che-
gou a 33,3% emabril de 2006.
“Não dava paramanter 50%

do mercado”, disse Lima.
“Quando os concorrentes deci-
demquebrar preço, o principal
é não deixar que os clientes
saiam.”
Para tentar melhorar os re-

sultados, Lima disse que dará
menor peso ao tamanho da ba-

sede clientes emais prioridade
a serviços rentáveis. Ele disse
que não há fundamento nas es-
peculações que aVivomudaria
a tecnologia CDMAparaGSM.
O mercado financeiro tem

punido a Vivo. As ações prefe-
renciais da companhia caíram
5,87% ontem na Bolsa de Valo-
resdeSãoPaulo.Nomês,ospa-
péis acumulam perda de
23,96%,mesmocomaexpectati-
va de mudanças de controle. A

Portugal Telecom, que tem
50% da Vivo, recebeu uma
oferta hostil da concorrente
Sonae. A Sonae anunciou a
intençãodecomprarameta-
dedaVivoquepertenceàTe-
lefónica.Sexta-feira, opresi-
dente da Telefónica, César
Alierta, também disse que
quer toda a Vivo, caso o pre-
ço seja razoável. “Isso mos-
tra que é um ativo valioso”,
afirmouLima. ●
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AVIAÇÃO

‘Estamospertodacoberturanacional’

FÔLEGO-RobertoLima,presidentedaVivo:novas licençasacaminho

SitesBuscapéeBondfaro
fundemoperações
Empresasdesitesdebuscasse
unemcontragigantesdainternet,
comoYahooeGoogleqPÁG.B15

MONALISA LINS/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-13:20060530:

TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2006 B13
O ESTADO DE S. PAULO B13

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio. 2006. Economia, p. B13.




