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PRESSA-Valentequer repetir aexperiênciaque tevecomopresidentedaTelefônicanoPeru,onde lançouaTVtrêsmesesapósobtera licença
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‘O desafio é a
convergência’

O novo presidente da empresa adota um discurso conciliador, mas tenta dobrar a resistência política ao serviço

Graziela Valenti
Renato Cruz

O novo presidente da Telefôni-
ca, Antônio Carlos Valente, fo-
ge da polêmica com o governo.
Aocontráriodoseuantecessor,
FernandoXavier,quecomprou
briga com oMinistério das Co-
municações e com a Agência
Nacional deTelecomunicações
(Anatel) para aprovar a televi-
são por satélite da Telefônica,
Valente adotou um discurso
conciliador.Naprática, porém,
a obsessão é a mesma. Valente
já tem até data para colocar a
TV no ar. “Queremos oferecer
pacotes flexíveis a preços com-
petitivos”, disse o executivo ao
Estado.
Ele disse que espera viabili-
zar a TV paga da Telefônica,
pormeio de licença para trans-
missão por satélite (DTH), até
junho.OpedidoparaqueaAna-
teldesseosinalverdeparaone-
gócio foi feito em maio do ano
passado,masatéhojeaagência
não deu resposta. Normalmen-
te, um pedido de licença demo-
ra doismeses.
Xavier enfrentou publica-
mente o ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa, para ten-
tar liberar a licença e fechou
uma parceria com uma peque-
na empresa de TV paga, DTHi,
para lançar o serviço no inte-
rior de São Paulo. Além de bri-
garcomCosta,Xavierfoiataca-
do pela empresa de TV a cabo
Net, que resiste à entrada da
companhia telefônica em seu
mercado e acusa a Telefônica
de ter comprado, de maneira
disfarçada,aDTHiparadriblar
as restrições legais.
Emmeioàpolêmica,aTelefô-
nica comprou o controle da
TVA, maior rival da Net, mas
sua prioridade ainda é ter sua
própria TV por satélite. Ao ter
suaprópriaoperação, acompa-
nhiapretendefazeroqueValen-
te chamadeuniversalização da
TVpaganoBrasil.Ouseja, ven-
der pacotes emmassa.
As conversas de bastidores
em Brasília indicam que o con-
selho diretor da agência pode

avaliar o pedido de autorização
da TV da Telefônica ainda em
março. Valente não quis esti-
mar o potencial do negócio,
masdizquehámuitoespaçopa-
racrescer.Acompanhiatemre-
gistrado vendas diárias de 2,5
milpacotescomoserviçode in-
ternet de banda larga e TV pa-
gadesdequeestreousuaparce-
ria com aTVAem janeiro.
Aestratégiaparaenfrentara
concorrência será oferecer pa-
cotesflexíveis,nosquaisosassi-
nantes possam decidir combi-
nações, por preços bastante
atrativos.Hoje,opacotedeban-
da largaeTVmais baratoquea
empresa oferece, em parceria
comaDTHi ou comaTVAcus-
ta R$ 69,90. Depois da aprova-
ção pelo órgão regulador, Va-
lente acredita que em três me-
ses poderá lançar o produto.
Valente se baseia na expe-

riênciaquetevecomopresiden-
tedoGrupoTelefônicanoPeru.
No final de julho do ano passa-
do, a empresa recebeuaautori-
zaçãopara terumatelevisãono
País. Em outubro, o serviço já
estava disponível para os clien-
tes. Ao final de 2006, o grupo

contava com 26 mil assinantes
deTV.ATelefônicatambémco-
locounoarsuatelevisãonoChi-
le em 2006 e fechou o ano com
94mil clientes.
Valente procurou se mos-

trarbastantetranqüiloarespei-
todofatodeaGlobonãoterlibe-

rado ao grupo seu sinal de TV
abertapara transmissão nopa-
coteporsatélite,quandoacom-
panhia tiver seupróprioprodu-
to. Ele explicou que o conteúdo
daTVabertapodeser recebido
emconjuntocomosinaldesaté-
lite, bastando, para tanto, um
simples preparo para as duas
recepções pelo televisor.
Para o executivo, a TV paga

porsatéliteeatecnologiadeIP-
TV, que permite vídeopor ban-
da largadiretono televisor,não
são soluções excludentes. Ele
aposta que há espaço para ven-
der os dois serviços, de forma
atémesmo complementar.
A companhia pretende usar

a licença solicitada àAnatel pa-
ra oferecer os pacotes tradicio-
nais,aosquaisosconsumidores
jáestãohabituados.ComIPTV,
a alternativa seria vender con-
teúdos de vídeo sob demanda

com portfólio variado. Mas a
empresa aguardará a definição
das questões regulatórias para
definir qual será seu posiciona-
mento comercial.
Valente não acredita que o

uso de diferentes tecnologias
paraprestaroserviçodeTVpa-
ga seja ruim, que possa retirar
as vantagens competitivas que
aoperaçãonumaúnicaplatafor-
ma traria. Além da questão re-
gulatória ter levado a empresa
aessasituação, elealertoupara
anecessidadederapideznopo-
sicionamento comercial. “Em
alguns casos, a velocidade com
que você chega ao mercado
compensa o fato de não se usar
uma única plataforma”, afir-
mou o executivo. ●

Empresas como Dell, HSBC e Johnson & Johnson escolhem o País como polo de desenvolvimento tecnológico

Adriana Chiarini
RIO

Grupos internacionais degran-
deporte,comoDell,HSBC,Citi-
bank, Alcoa e Johnson&John-
sonescolheramoBrasilparain-
vestir emcentrosde tecnologia
de desenvolvimento de softwa-
reparasuasredesglobais.Ana-
listas e executivos brasileiros e
estrangeirosreunidosnasexta-
feira,noRio,emconferênciaso-
bre o assunto, disseram que
apostamnocrescimentodapar-
ticipação brasileira no merca-
do global de tecnologia.
No ano passado, as exporta-
ções brasileiras do setor fica-
ramemUS$800milhões.“Este
ano vamos chegar a US$ 1 bi-
lhão e estaremos preparados
para atingir US$ 2 bilhões, tal-
vez no ano que vem”, afirmou o
ministro do Desenvolvimento,
da Indústria e doComércio Ex-
terior, Luiz Fernando Furlan,
durante o evento.
A Associação Brasileira das
Empresas de Software e Servi-
ços para Exportação (Brass-
com), organizadora do encon-

tro, estima que o Brasil pode
chegar a 2010 com US$ 5 bi-
lhões em vendas externas. O
mercadomundial em2010 será
de US$ 100 bilhões, avalia a
Brasscom.

O vice-presidente do Citi-
groupEastcoastTechnologyIn-
vestmentBanking,BrianMass,
disse não ter dúvidas de que o
Brasil vai crescer nopanorama
mundial, mas não quis avalizar

a projeção daBrasscom.
“Háum longo caminho antes
dechegar lá.Nãoestoudizendo
que não vai acontecer, mas de-
pendemuitodeempresaseuro-
péias e americanas, como a

IBM e a Accenture, trazerem
os seus clientes para cá”, disse,
referindo-se a duas empresas
de informáticaque têmcentros
de pesquisa noBrasil.
O presidente do Centro Glo-

bal de Tecnologia de Desenvol-
vimento de Software do HSBC
no Brasil, Jacques Depocas,
tambémacreditanocrescimen-
todosetornoBrasil,masconsi-
deraambiciosaametadaBrass-
com para 2010. O banco só tem
outroscentrosdesse tipona Ín-
dia e na China.
Depocas conta que o HSBC
escolheu o Brasil pela proximi-
dadecomosEUA,pelaqualida-
deprofissional epelobaixocus-
to de mão-de-obra, cerca de
70%menor que emNovaYork.
Mass disse que os clientes
americanoseeuropeusjáperce-
beram os riscos de concentra-
rem suas contratações na Ín-
dia,país lídernessesetor.Edeu
um exemplo extremo: “Pode
ocorrerumaguerranuclearen-
tre o Paquistão e a Índia.”
Canadense, morando há 13
anosnoBrasil, Depocasdiz que
a Índia tem mais facilidade pa-
ra baixar preços e que o Brasil
tem um problema de marke-
ting. “Lá fora não se sabe que o
Brasil tem bons profissionais
de informática”, disse. ● COLA-

BOROU JACQUELINE FARID

A TV da Telefônica
terá pacotes
flexíveis, em várias
faixas de preço

NÚMEROS

TECNOLOGIA

AntonioCarlosValente

Com a liberação da licença para
TV via satélite, o que mudaria na
estratégia de vocês?
Nos tivemosumaexperiênciamui-
to interessante de TV via satélite
noPeru,onde tiveoportunidadede
desenvolver, e no Chile. A oferta é
terpacotes flexíveisepreçosextre-
mamente competitivos.

Mais flexíveis e competitivos do
que são comaDTHi?
Achoqueagentepodesempreme-
lhorar. Como dizia o presidente da
AT&T,naépocaemqueaoperado-
ra era amaior domundo, nada es-
tá tão bom que não possa melho-
rar pelomenos 10%.

A Telefônica deve trabalhar com
diversasplataformasdeTVporas-
sinatura. Isso não prejudica os ga-
nhos de escala?
A possibilidade de chegar com ve-
locidade aomercado se contrapõe
aosganhospor terplataformastec-
nológicas unificadas. Na nossa vi-
da cotidiana, não nos preocupa-
mos comomeio,mas como servi-
ço. Outra questão é que, em algu-
mas situações, a empresa não dis-
põede licençasparadeterminadas
tecnologias. Se se concretizar a
aquisição da TVA, estamos adqui-
rindo licenças de MMDS (TV por
microondas) em algumas cidades,
então só tenho essa possibilidade
técnicaetenhoqueadaptarodese-
jodeterganhosdeescalaàrealida-
de do mercado. As áreas rurais
possivelmente têm a solução via
satélite como amais adequada.

Qual é o seu principal desafio?
É colocar a Telefônica neste mun-
do de fortes transformações, onde
haverá cada vez mais integração
de plataformas e serviços, com
uma concorrência cada vez mais
forte.Aconvergênciaéomaiorde-
safio. ● R.C. e G.V.

ANDRE DUSEK/AE - 7/2/2007

US$ 800 milhões
foi o total das exportações
brasileiras de tecnologia no
anopassado

US$ 1 bilhão
é a previsão para este ano das ex-
portações das empresas
instaladas no País

US$ 5 bilhões
é a estimativa de quanto poderão
chegar as vendas externas de
tecnologia do País em2010

US$ 100 bilhões
é aprevisão do tamanhodomerca-
domundial de tecnologia em
2010, segundo aAssociaçãoBrasi-
leira das Empresas deSoftware e
Serviços para Exportação

VIVI ZANATTA/AE - 14/8/2006
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