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Vivonãofalamaisemseramaior
TELECOMUNICAÇÕES

Com o negócio, cujo valor não foi revelado, grupo
passa a contar com um catálogo de 5mil títulos

Com perda contínua demercado, operadora muda estratégia de comunicação e lança GSM pós-pago

Ediouropassaacontrolar
100%daNovaFronteira

Renato Cruz

A Vivo, maior operadora celu-
lar do País, está com uma cam-
panhanovanarua. “Nãoquere-
mos mais nos posicionar como
omaior,mas como omelhor no
que importa”, afirmou o presi-
dente da empresa, Roberto Li-
ma. “Não que não queiramos
mais ser o maior.” O slogan é:
“Sinal de qualidade”.
Amudançadediscursoacon-
tece num momento em que as
competidoras se aproximam.
Emmarçode2003, aVivotinha
uma participação de mercado
de 47,1%. Nomês passado, a fa-
tia da empresa chegou a 28,6%.
A TIM, segunda colocada, ti-
nha 25,6% em fevereiro e a Cla-
ro, a terceira, 24,1%.
O discurso de Lima contras-
tacomodosconcorrentes.“Va-
mos ser líderes do mercado, é
uma questão de tempo”, afir-
mouontemopresidentedaCla-
ro, João Cox, em Belo Horizon-
te.Apesardeaindaserasegun-
daemassinantes,aTIMjáultra-
passou a Vivo em receita líqui-
da no quarto trimestre do ano
passado.

GSM
A Vivo também lançou ontem
seusplanospós-pagosnatecno-
logia GSM, usada por todos os
concorrentes. A empresaman-
tém a rede CDMA, com que vi-
nhaoperando,agoramaisvolta-
da para quemprecisa de comu-
nicação dedados de alta veloci-
dade.
Apesar de permitir umusome-
lhor do espectro e desempenho
superior em dados, a escala
mundial do CDMAémuitome-
nor que a do GSM, o que resul-
tou em preços maiores e num
menornúmerode fabricantes e
modelos. No Brasil, o GSMres-
pondia por dois terços do mer-

cado em fevereiro.
A situação vinha prejudicando
o desempenho da Vivo, que era
obrigada a subsidiar mais os
aparelhos ou oferecer preços
maiores. “O Betamax era me-
lhor que o VHS, mas o que pe-
gou foi o VHS”, lembrou Lima,
comparandoasituaçãodastec-
nologiascelularescomosvideo-

cassetes, onde aexcelência téc-
nicanão foi suficienteparaven-
cer a guerra.
Até por causa disso, a Vivo re-
solveu falar menos de tecnolo-
giaemaisdeserviços.Odiscur-

so tecnológico anterior daVivo
acabou trabalhando contra ela.
Como o GSM chegou depois ao
mercado brasileiro, os concor-
rentes venderam a idéia para
uma boa parcela dos consumi-
doresqueaoCDMAeraatrasa-
doeoGSMavançado.Naverda-
de, a maioria das vantagens do
GSMédemercado, enão técni-
ca. Uma das vantagens técni-
cas é o chip, em que o consumi-
dor carrega sua identificação,
recursoquepassaaserofereci-
do aos clientes daVivo.
A Vivo começou a vender pré-
pagos GSM em dezembro e ul-
trapassou 300 mil clientes em
trêsmeses de comercialização.
Segundo a empresa, cerca de
90%vieramdeoutras operado-
ras.Aempresavai levar oGSM
para seus 8 mil pontos-de-ven-
da. A carteira de produtos co-
meçacom23modelosdeseis fa-

bricantes, com preços a partir
de R$ 49 para o pós-pago e a
partirdeR$99paraopré-pago.

MUDANÇAS
Com a adoção da tecnologia
GSM, os clientes da Vivo pas-
sam a ter cobertura digital em
Minas Gerais e nos seis Esta-
dos do Nordeste em que a em-
presa não está presente. Além
disso, quando viajarem para a
Europa, não precisarão mais
trocar de aparelho.
Osclientestambémterãoaces-
so a um númeromaior de apa-
relhos,apreçosmenores.Exis-
tem muitos modelos sem chip
no mercado, para quem quer
trocar de aparelho. A Vivo in-
vestiu R$ 1,08 bilhão em sua
rede GSM, que foi construída
em cinco meses.
O cliente CDMA pode migrar
paraoGSMemanteronúmero.

MasaVivonãooferecenenhum
incentivo para quemquisermi-
grar. Lima não quis falar sobre
expectativasdecrescimentodo
GSMna suabase.Mas ele falou
sobre o que espera domercado
brasileiro de telefonia celular

como um todo para este ano:
“Deve crescer entre 12% e 13%.
Opreçodosaparelhosestácain-
do e o mercado de usados tam-
bém tem sua importância na
ampliação do acesso ao servi-
ço.” ● COLABOROURAQUELMASSOTE

EDITORAS

TROCA–ParaLima,daVivo, sermelhorémais importanteque líder

Alberto Komatsu
RIO

A Ediouro, uma das dez maio-
res editoras brasileiras, passou
ontem a controlar 100% daNo-
vaFronteira,comacomprados
50%docapitalqueestavamnas
mãosdeCarlosAugustoLacer-
da – neto do fundador da edito-
ra, o escritor, jornalista epolíti-
co Carlos Lacerda. O negócio
foi efetivado com o depósito da
primeira parcela, cujo valor
nãofoidivulgado.Ocontratofoi
assinado no dia 19, conta uma
pessoa próxima às negocia-
ções. As empresas não se pro-
nunciaram sobre a aquisição.
AEdiourojáhaviaadquirido,
em 2005, participação de 50%
da Nova Fronteira que perten-
cia ao ex-presidente do Banco
Central Armínio Fraga. A
Ediouro, fundada em 1939 pela
família Carneiro, vinha desde o
anopassado tentando comprar
os 50% restantes de Carlos Au-
gusto Lacerda.
“O Carlos Augusto tinha op-
ção de vender suas ações, mas
elavenceuanopassado.Elenão
tinha interesse em negociar,

até por questões afetivas, por
causa do seu avô. Mas a Ediou-
ro voltou à carga comumapro-
posta irrecusável”, afirma uma
pessoa próxima às negocia-
ções, sem revelar valores.
De acordo com essa fonte, o
contrato estabelece que amar-
ca Nova Fronteira permanece-
rá no mercado e será o carro-
chefedogruponomercadoedi-
torial. Carlos Augusto se desli-
gará do negócio, mas ficará
com as obras de referência, co-
moodicionárioCaldasAulete e
agramáticadeCelsoCunha,ni-
cho editorial importante. Em
2004,porexemplo,oMinistério
daEducação investiu R$ 22mi-
lhões para a compra de 3,3 mi-
lhões de dicionários.
“Vejo essa negociação como
ummovimento natural de con-
solidação do mercado editorial
brasileiro, quebusca aumentar
sua competitividade”, avalia a
presidentedaCâmaraBrasilei-
ra do Livro (CBL), Rosely Bos-
chini. Omovimento de fusões e
aquisições do mercado edito-
rialbrasileirotevelancesdecisi-
vos em 2005, quando o grupo
espanholPrisa-Santillanacom-

prou75%daeditoraObjetiva
por R$ 20 milhões. No ano
passado, a própria Ediouro
formou uma joint venture
com a americana Thomas
Nelson,especializadaempu-
blicações evangélicas. E au-
mentousua carteirade selos
comacompradaeditorapau-
lista GeraçãoEditorial.
Rosely diz que o plano de
Carlos Augusto, a partir de
agora,éabrirumaeditoradi-
gital com as obras que her-
dou daNova Fronteira.
Juntas, as duas editoras
passarão a contar com um
catálogo de cerca de 5mil tí-
tulos,sendo3,5mildaEdiou-
ro e 1,5 mil da Nova Frontei-
ra.Muitoconhecidapelasre-
vistas de passatempo, a
Ediouro conta com consa-
grados autores brasileiros,
como Ariano Suassuna. A
NovaFronteira, por suavez,
temnomescomoGuimarães
Rosa, Manuel Bandeira, Ce-
cíliaMeireles e JoãoUbaldo
Ribeiro, além dos premia-
dos com oNobel de literatu-
ra Jean-Paul Sartre e Tho-
masMann. ●
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Em três meses,
empresa conseguiu
300mil clientes
de celulares GSM

HÉLVIO ROMERO/AE
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Text Box
Fonte: O estado de São Paulo, São Paulo, 23 mar. 2007. Negocios, p. B19.




