
PASSOS DE GIGANTE
ENTREVISTA O presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente,
fala do acordo com a Globosat e de fusões no setor de telefonia

A SÉRGIO LÍRIO

E
x-conselheiro da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), Antônio Carlos Valente as-
sumiu a presidência da Telefô-
nica em um período de grandes

investimentos do grupo no Brasil. Além
das aquisições no setor de telefonia mó-
vel, caso da Telemig Celular e Amazô-
nia Celular, os espanhóis
preparam uma entrada re-
tumbante na tevê por assi-
natura, após o acordo fir-
mado com a Globosat, que
permitirá à empresa distri-
buir os canais da família
Marinho. No início da noi-
te da segunda-feira 20, mal
tinha sido anunciado ofi-
cialmente o acerto com a
Globo, Valente falou a Carta-
Capital sobre o significado
da parceria, o futuro das te-
lecomunicações e a criação
de uma empresa nacional
de telefonia.

CartaCapital: A Telefônica
acaba de fechar um contrato
com a Globosat. Por que era
importante chegar a um acor-
do com a Rede Globo no setor
de tevê paga?
Antônio Carlos Valente: A te-
levisão por assinatura no
Brasil reflete, claro, as espe-
cificidades dos brasileiros,
um povo monoglota e que
tem um cardápio de opções
nos canais abertos. Qualquer empreen-
dimento que desconsidere o fato de que
as pessoas querem ver a programação
em língua portuguesa e desejam um ní-
vel de qualidade similar ao que pode ser
consumido na televisão aberta tem pou-
cas chances de dar certo. Nosso traba-
lho ao longo de todos esses meses, e as
negociações foram complexas, tinha co-

mo objetivo poder oferecer uma tevê por
assinatura que levasse aos nossos usuá-
rios o que existe de melhor em conteú-
do nacional. Obviamente, falar em con-
teúdo nacional é falar sobre os conteú-
dos produzidos pela Rede Globo. Com
isso, não nos diferenciamos dos demais
operadores de televisão por cabo. Esta-
mos no mesmo nível, o que nos permite
competir em condições de igualdade.

No futuro,
importarão
a mobilidade
e o tráfego de sons
e imagens

CC: Que função terá a
tevê por assinatura na
estratégia da Telefônica?
ACV: Existem evidên-
cias claras de que vai
acontecer no Brasil o
que ocorre em muitos
países. Começa a exis-
tir um mercado de so-
luções integradas. Es-
tudos de organismos re-

guladores internacionais, como o OfCom
do Reino Unido, demonstram que os
usuários valorizam as propostas integra-
das de serviços - televisão, banda larga
e voz - no mesmo nível em que valori-
zam a velocidade da oferta da banda lar-
ga, por exemplo. Provavelmente, no
Brasil, com as evidências existentes, is-
so também vai ocorrer.

CC: Há um movimento nos meios empresa-
riais e políticos para mudar as regras do mer-
cado de telecomunicações e permitir a fusão
entre as grandes operadoras de telefonia fixa.
O senhor acha necessário mudar a lei?
ACV: Na área de telecomunicações e de
radiodifusão existem basicamente três
instrumentos legais: a Lei de Radiodifu-
são, de 1962, a Lei do Cabo, de 1995, e a
Lei Geral de Telecomunicações, de 1997.

Por ser mais recente, a Lei
Geral talvez exija apenas mu-
danças pontuais, se forem
necessárias. No outro extre-
mo, há a Lei de Radiodifusão,
de 1962, que ainda que con-
temple preocupações im-
portantes com as questões
relacionadas a conteúdos,
por exemplo, é muito antiga
e precisa ser revista à luz dos
avanços tecnológicos dos úl-
timos 45 anos. No meio do
caminho há a Lei do Cabo,
talvez o primeiro instrumen-
to legal a levar em considera-
ção uma parte de temas da
oferta e produção de conteú-
do, e outra relacionada à in-

fra-estrutura. São coisas diferentes e de-
vem ser bem separadas. A discussão so-
bre a lei poderia gerar mudanças de cará-
ter pontual que poderiam facilitar o pro-
cesso de convergência das tecnologias.

CC: O senhor pode dar um exemplo?
ACV: Ela estabelece restrição à participa-
ção do capital estrangeiro, que não pode
ter mais que 49% do controle no ramo
de tevê por cabo. Só que a rede de cabo
hoje é fortemente usada para distribuir
banda larga. Faz algum sentido ter algu-
ma restrição desse tipo por uma rede de
infra-estrutura, justamente no momen-
to em que o Brasil necessita tanto am-
pliar e melhorar sua infra-estrutura de
forma geral? Aparentemente, não. Ou-
tra questão é o atual cenário, em relação
ao que havia quando a Lei do Cabo foi



aprovada. Existia uma preocupação gran-
de com o monopólio estatal das teleco-
municações - 90% das redes pertenciam
ao Sistema Telebrás - e alguns grupos de
mídia estavam entrando no negócio.
Doze anos depois, não tem nem uma si-
tuação nem outra. Restrições com rela-
ção à atuação das empresas no merca-
do tampouco seriam razoáveis, porque
aquele processo já foi ultrapassado.

CC: O eixo do debate para mudar a legisla-
ção concentra-se, sobretudo, no desejo de
se criar uma empresa de capital nacional
capaz de competir com as estrangeiras.
ACV: Para oferecer banda larga em todo o
Brasil serão necessários investimentos
vultosos, suficientes para permitir a ins-
talação de redes de fibra óptica em mui-
tos pontos do território nacional. Como
os investimentos serão altos, acredito ser
inevitável um processo de consolidação.
A lógica é esta: convergência de redes e
serviços, necessidade de novos investi-
mentos, processo de consolidação para
fazer frente a esse projeto de expansão e
modernização dentro de outro patamar
das redes. Isso está acontecendo no mun-
do inteiro. A Europa atravessa uma fase
de redução do número de competidores
na região, processo pelo qual os Estados
Unidos já passaram. Esse movimento em-
presarial também é inevitável no Brasil.

CC: E quanto à criação de uma empresa
nacional, com participação do governo?
ACV: Nas telecomunicações ocorreu um
processo de transformações, no qual tan-
to o capital privado nacional quanto o es-
trangeiro foram bem recebidos. O resul-
tado está aí. A sociedade está tranqüila
quanto à prestação dos serviços. Houve
resultados concretos para os consumido-
res. Uma nova mudança garantiria esses
mesmos resultados? Trará benefícios
para a sociedade? Essa é a pergunta que
tem de ser feita. Se existem benefícios
para a sociedade, tudo bem. Vamos ana-
lisar quais os benefícios. Mas, se não,
qual é a razão de mudar? O governo bra-
sileiro tem a necessidade de enfrentar o
problema da convergência e da consoli-
dação empresarial. A Telefônica sempre
apoiará as decisões do governo brasilei-
ro, até porque são soberanas.

CC: Defensores da idéia da empre-
sa nacional argumentam que se-
ria a única maneira de o go-

verno estimular a construção de uma rede
de fibra óptica ampla, capaz de garantir
que o Brasil esteja capacitado para acom-
panhar os avanços tecnológicos.
ACV: Vejamos o que acontece em São
Paulo, onde atuamos. Ainda que o esta-
do seja substancialmente diferente dos
outros, serve de exemplo. Há uma ofer-
ta de serviços de banda larga para 90%
dos paulistas. Isso não significa que não
tenhamos muito a fazer. Ainda precisa-
mos chegar a cerca de 200 municípios.
Mas atingir 90% em cinco anos é prova
de que é possível atingir metas seme-
lhantes no resto do País. A Telefônica
entendeu que esse deveria ser um de
seus focos e fez dele uma prioridade
empresarial. Todos têm de unir forças
para que o projeto se torne realidade.

CC: Como será a cara de uma empresa de
telefonia no futuro?
ACV: Provavelmente, ela vai atuar em
dois eixos, que vão permanecer como os
mais importantes para os usuários: a
mobilidade e a garantia de tráfego de in-
formações, que têm a ver com as exigên-
cias cada vez maiores do mundo da in-
ternet, a possibilidade de fazer down-
loads de arquivos mais pesados e enviar
e receber informações de imagem. Ela
deve ter uma infra-estrutura capaz de
sustentar esse processo de inovação,
que vai ser o grande motor do avanço da

sociedade. As empresas têm de realizar
investimentos e fazer avaliações estra-
tégicas considerando esses dois itens.

CC: Há um aparelho que traduza esse fu-
turo da convergência? Seria o celular?
ACV: Com relação à mobilidade, a lógica é
imaginar um aparelho de dimensões re-
duzidas, que possa ser facilmente transpor-
tado. É pouco provável que surja e se im-
ponha algo substancialmente diferente do
celular tal qual conhecemos hoje. No caso
da banda larga, teremos uma espécie de
porta de entrada nas nossas residências e
empresas, que vai ser o ponto de integra-
ção de todos os elementos que temos, co-
mo o entretenimento, a comunicação, a
segurança, a logística. Ou seja, todas as fa-
cilidades que desejamos e que podem ser
oferecidas pelas empresas de serviços de
telecomunicações. Mas as próprias redes
de tevê digital, pelo fato de poderem ofe-
recer uma qualidade extremamente dife-
renciada e de uma forma gratuita, certa-
mente também terão um papel importan-
te, especialmente se conseguirem adicio-
nar novas funções aos atuais serviços. •
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