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TeleseTVsbrigamporbandalarga
TELECOMUNICAÇÕES

Renato Cruz

Anopassado,ototaldeassinan-
tesde telefonia fixacaiu3,3%.A
TV paga cresceu 9,5% e o celu-
lar, 15,9%.Abanda larga, noen-
tanto, deu um salto de 47,4%.
De olho nessemercado, as ope-
radoras de telecomunicações e
as empresas de TV paga ofere-
cem os chamados pacotes tri-
pleplay,quereúnemtelefonefi-
xo, internet rápida e televisão.
Algumasempresas,comoaBra-
sil Telecom e a Telemar, já es-
tão no quadruple play, que adi-
ciona celular ao pacote.
Para o cliente, existem algu-
masvantagensóbviasnoempa-
cotamento dos serviços. Uma
delas é o desconto que recebe
por contratar todos os serviços
de uma vez. Outra é falar com
uma única empresa quando
tem algum problema ou quer
mudar alguma coisa e receber
tudo em uma conta só. Mas
quais são as vantagens para as
empresas? “Conhecemos me-
lhor as necessidades do clien-
te”, disseMaurício Giusti, vice-
presidente de Estratégia e Re-
gulamentação da Telefônica.
“E temos custos menores em
atendimento e faturamento.”
Oquepodeparecer estranho
é que as empresa de TV a cabo
atacam, com seus combos, o
mercado de telefonia fixa, que
está estagnado há quatro anos,
e as teles vão para cima da TV
paga, que teve crescimento de
umdígito no ano passado, após
cincoanos deparalisia.No cen-
tro da estratégia está a banda
larga. Os descontos que as em-
presas conseguem oferecer
com seus pacotes de serviços
muitas vezes são o argumento
necessário para fazer o cliente
assinarocontratooucontinuar
na base de assinantes. “Contri-
buímosdrasticamenteparaau-

mentaravelocidadeederrubar
o preço na banda larga”, disse
Márcio Carvalho, diretor de
Produtos e Serviços daNet.

COMPETIÇÃO
AsempresasdeTVacabotrou-
xeramcompetição efetiva para
os mercados de telefonia fixa e
banda larga, dominados pelas
concessionárias de telefonia lo-
cal. Essa concorrência, entre-
tanto, é limitada às regiões on-
de as redes de cabo estão pre-
sentes. “Hoje, nos Jardins (re-
giãonobredeSãoPaulo), ocon-
corrente chega comvoz, banda
larga e televisão. Para atender
àsclassesAeB,eusótenhotele-
fonia e internet. Não consigo
oferecer TV com a minha pró-
pria rede. Essa assimetria aca-
ba prejudicando os clientes e a
própriadinâmicadomercado”,
reclamaGiusti, daTelefônica.
Para Carvalho, da Net, essa
propostaconvergente,deofere-

cer todososserviçosatravésde
umaúnica rede, está na origem
daTVpaganoBrasil.“Asopera-
doras de telefonia tentam che-
garondeagente jáestá”,desta-
cou o executivo. “Com o DTH
(televisão via satélite), eles es-
tãomaquiando três ofertas sin-
gle play como triple play.”

As teles não podem oferecer
televisãopelassuasprópriasre-
desmais por motivos regulató-
rios que técnicos. Elas precisa-
riamfazerumaatualizaçãocon-
siderável das redes para ofere-
cer televisão, mas o que as de-
tém é a proibição de que elas
ofereçam canais, com grade de

programação, pela tecnologia
deIPTV,emqueovídeoviaban-
da larga vai direto pela televi-
são. Elas podem distribuir so-
mente vídeo sob demanda, ser-
viço em que o espectador esco-
lhe o que quer ver na hora, co-
mo numa locadora virtual.
Porisso,aTelefônicafezuma
parceriacomaDTHi,queofere-
ceTVpagavia satélite, edepois
conseguiu sua própria licença
paraoferecer o serviço.ATele-
mar e a Brasil Telecom fecha-
ram um acordo com a Sky. Na
semana passada, a Associação
Brasileira de Televisão por As-
sinatura (ABTA) entrou com
umamedidacautelarnoConse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) contra a
compra da TVA pela Telefôni-
ca, anunciada em outubro.
PortrásdadisputaentreNet
e Telefônica, está a concorrên-
ciaregionalentreogrupomexi-
cano Telmex/América Móvil e

a empresa espanhola. A Tel-
mex é dona da Embratel, que
estánocontroledaNet.“NoMé-
xico, a empresa de cabo pode
fazer telefonia e a Telmex pode
fazertelevisão”,disseGiusti,da
Telefônica. “Existe simetria.”
“A oferta de televisão, inter-
net e telefonia aumenta a fideli-
dadedocliente”,afirmouovice-
presidentedePlanejamentoEs-
tratégico e Assuntos Regulató-
rios da Brasil Telecom, Luiz
Francisco Perrone. A TV paga
respondeporsomente4%dare-
ceita bruta do setor de teleco-
municações.“Emoutrosmerca-
dos latino-americanos, como a
ArgentinaeaColômbia,adensi-
dadedoserviçoé trêsouquatro
vezes maior”, destacou Perro-
ne. “Aqui, o potencial é muito
maior que o que existe hoje.” ●

D
iante da recente re-
forma ministerial e
da luta por cargos
no governo, valeria
indagarseseriaoca-

so de utilizar uma empresa de
recrutamentodepessoalparaa
escolha dos titulares do segun-
do escalão. Por exemplo, o se-
cretário de Política Econômica
doMinistério da Fazenda seria
por ela selecionado de forma
aberta e pormérito.
É assim que age o governo

britânico, como anunciado na
The Economist (10/3/2007).
Uma empresa privada ajudará
aescolherodiretordoDeparta-
mentodePolíticaMacroeconô-
mica e Fiscal do Ministério da
Fazenda.O escolhido será tam-
bém o economista-chefe do go-
verno, coordenando o trabalho
demais demil economistas em
cerca de 30 departamentos e
agências governamentais.
No Brasil, o Departamento

Administrativo do Serviço Pú-
blico (Dasp), surgido nos anos
1930, foi uma tentativa de criar
uma burocracia estável e com-
petente. Infelizmente, décadas
e reformas depois, continua-
mosescolhendoassessoresedi-
rigentes por critérios políticos.
NaUnião,maisde20milcargos
podemser preenchidos assim.
No governo Lula, a situação

piorou.Ocritério decompetên-
cia nem sempre foi o mais rele-
vante. Nos escândalos como os
domensalão e do dossiê contra
tucanosnasúltimaseleições,vi-
mosque entreos envolvidos es-
tavamdetentoresdecargospú-
blicosdesignadosmaispelami-
litância do que pormérito.
Na escolha dos novosminis-

tros de Lula, apareceu uma ex-
pressão típica dos negócios
agropecuários.Teriaprevaleci-
doocritériode “porteira fecha-
da”, istoé, oscargosna suapas-
talhespertencem.Poderãoindi-

car amigos e correligionários
sem ater-se à competência. O
Planalto nega, mas se for outro
o critério a situação dificilmen-
temudará.
No serviço público britâni-

co,oprimeiro-ministropodeno-
mear pouco mais de cem pes-
soas, incluindoministros.Ores-
tanteéescolhidoexclusivamen-
teporméritoeemmuitoscasos
comautilizaçãodeempresases-
pecializadas. Essa tradição foi
iniciadanoprimeirodosquatro
períodosemqueWilliamGlads-
toneexerceuocargodeprimei-
ro-ministro (1868-1874).
Gladstone é tido como o

maiorpolíticobritânicodosécu-
lo 19. A ele se credita a criação
de uma burocracia que passou
a funcionar sem a influência de
gruposdeinteresse,particular-
menteosdasclassesmaisaltas.
A base foi um relatório de 1854,
cujoprincipalautor,sirCharles
Trevelyan, ficara famoso como
investigador de casos de cor-
rupção na Índia, onde servira
por 14 anos. A idéia era evitar a
repetição noReinoUnido.
O relatório defendia a insti-

tuição de uma burocracia per-
manenteerecomendavaaelimi-
nação das indicações políticas
naescolhadeservidores.Have-
ria critériosdistintos para sele-
cionar funcionários para tare-
fasrotineiraseparaasdemaior
responsabilidade.Nesteúltimo
caso,aescolhadeveria levarem
conta basicamente os dotes in-
telectuaisemgeralenãoconhe-
cimentos específicos.
Aburocraciabritânicainspi-

rou serviços semelhantes
em outros países e seu lega-
doajudounodesenvolvimen-
to de ex-colônias, como Cin-
gapura e Hong Kong. Atual-
mente, a escolha de dirigen-
tes recrutados fora do servi-
ço público tem a participa-
çãodoscivilservicecomissio-
ners, designados pela Coroa
(nãosãofuncionáriosnemsu-
bordinados aministros).
Caso o leitor se interesse

em conhecer os princípios e
as regras para a escolha de
dirigentes públicos noReino
Unido, poderá acessar o site
(http://www.civilservicecom-
missioners.gov.uk), clicando
depois em publications e Ci-
vilServiceComissioner’sRe-
cruitment Code.
Estamos longe do desen-

volvimentodosbritânicosno
recrutamento e seleção de
servidores, mas poderíamos
começar a tentar. Uma idéia
seria estabelecer a escolha
dedirigentesentrefuncioná-
rios de carreira. Ainda que
isso representasse uma re-
serva de mercado, seria me-
lhor do que a situação atual.
Mais tarde, se pensaria em
escolhê-los pelo mesmo mé-
todo adotado pelas empre-
sas privadas para selecionar
seus executivos. Não custa
nada sonhar. ●

*Mailson da Nóbrega é ex-mi-
nistro da Fazenda e sócio da
Tendências Consultoria Inte-
grada (e-mail: mnobrega@
tendencias.com.br

Por trás dos embates regulatórios e dos pacotes multiserviços está ummercado que cresceu quase 50% em 2006

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Porteiraaberta

●●●Para garantir o crescimento, a
Oi, que se chamava Telemar, de-
fende a queda das barreiras à
fusão de concessionárias de tele-
fonia fixa local. O que impede ho-
je é o PlanoGeral de Outorgas,
umdecreto presidencial. A em-
presa defende a possibilidade de
se unir à Brasil Telecom, forman-
do uma grande operadora nacio-
nal. A queda da barreira, entre-
tanto, faria comque a empresa
pudesse ser comprada pela Tele-
fônica, por exemplo.

“Apesar de sermos grandes
no Brasil, estamos em55.º lugar
no rankingmundial de operado-
ras de telecomunicações, com
capitalização de US$ 7 bilhões”,
destacouAlain Riviere, diretor de
Regulamentação e Estratégia da
Oi. “O grupo Telmex/América
Móvil vale US$ 108 bilhões e a
Telefónica US$ 107 bilhões. A
Brasil Telecom está em 63.º, com
valorização de US$4,5 bilhões.
O jogo hoje émundial. Até os for-
necedores sãomundiais.”

Os acionistas da Oi procuram
uma estratégia de saída. Eles ten-
taram achar um comprador que
não enfrentasse barreiras regula-
tórias. Apesar de ter encontrado
interessados, não chegaram a
umacordo quanto ao preço. De-
pois, tentaram pulverizar as
ações em bolsa. Mais uma vez, o
preço foi um problema, pois os
minoritários rejeitaram a oferta.
A nova estratégia seria se juntar
a um grupo que já ofereça telefo-
nia fixa, o que é proibido pela re-
gulamentação. Uma alternativa
seria a Brasil Telecom, que tam-
bém está à venda. Outras seriam
a Telefónica e a Telmex. ● R.C.

CONVERGÊNCIA–Carvalho, daNet, dizquederruboupreçodoacesso
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Telefônica reclama
que não pode
oferecer TV com
rede própria

J.F.DIORIO/AE - 20/7/2006

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-7:20070325:

DOMINGO, 25 DE MARÇO DE 2007 ECONOMIA B7
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B7

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 2007. Economia, p. B7.




