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CADERNO B
Nokia lança três novos celulares voltados aos jovens
A Nokia lançou três novos aparelhos: um para o download de música,
um para usuários atentos à moda e um terceiro voltado para os jovens. Especula-se que um deles é capaz de realizar videoligações.

OI inicia campanha para incentivar o uso do Wi-Fi
Para reforçar os serviços de mobilidade da operadora, a Oi lança
campanha que incentiva os usuários a utilizarem o serviço de conexão à Internet em banda larga da companhia pela rede Wi-Fi.

Gol deve manter a Boeing, mas quer negociar
O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Jr., disse ontem que a
Gol continuará usando aviões da Boeing, mas que vai estudar opções
para a Varig. Ele espera ter mais poder de negociação agora.
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As emissoras buscam manter excelência na produção de conteúdo e na prestação de serviços

Tevês públicas mudam em busca de recursos
TV Cultura atrai verba publicitária para
complementar o orçamento; TVE diz que tal
expediente descaracterizaria sua função social
são paulo

Enquanto o governo anuncia o
plano de criar uma nova tevê pública ligada ao Governo Federal, a
TV Cultura, de São Paulo, e a TVE
— duas emissoras que não raro
passam por dificuldades financeiras —, buscam diversificar
suas atividades para obter novas
fontes de receita.
Marcos Mendonça, presidente
da TV Cultura, afirma ter conseguido digitalizar o acervo da
emissora “graças à entrada de
anúncios publicitários durante a
programação”.Segundo ele,apublicidade permitiu a emissora ter
15 horas diárias de programação
inédita.
Além da verba de R$ 75 milhões
que recebedo governoestadual, a
Cultura obteve mais R$ 36 milhões por meio da prestação de
serviços (são seus profissionais
que fornecem a mão-de-obra
operacional para as TVs Justiça e
Câmara, entre outras), patrocínios a programas e anúncios.
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PRESTÍGIO

«Não vejo problema se
a publicidade não
contaminar a
programação. Não
vendemos audiência.
Vendemos prestígio»
MARCOS MENDONÇA
DIRETOR DA TV CULTURA

Paraele, ointeresse dasempresas em realizar anúncios publicitários no canal, a despeito dos
baixos índices de audiência, é “associar sua imagem a um produto
vitorioso”.
“Não vejo problema [em ter
propaganda] se a publicidade
não contaminar a programação.
A nossa lógica não é comercial.
Não vendemos audiência. Vendemos prestígio e qualidade”, defende Mendonça.
Opinião diferente tem Beth
Carmona, diretora presidente da

organização gestora da TVE do
Rio deJaneiro, do Maranhãoe das
emissoras Rádio MEC (Acerp),
que também presta serviços na
produção da TV Escola.
“Vender publicidade está contra os preceitos da TVE, que são
oferecer informação isenta, ter
compromisso com a indústria
brasileira do audiovisual, com a
criança,como adolescenteecom
as minorias.
As empresas que patrocinam a
produção de programas já são
beneficiadas pela renúncia fiscal
proposta pela Lei Rouanet e têm
seu nome citado nos créditos do
programa”, diz.
Democratização

A TV Senado, que tem verba anual
de R$10 milhõesprovenientes do
Senado, opta por investimentos
na democratização do acesso à
sua programação (antes restrita
às TVs por assinatura). De acordo
com a Secretaria de Comunicação Social do Senado, o canal já
opera em sinal aberto em quatro
capitais (Salvador, João Pessoa,
Recife e Manaus).
“O plano de expansão prevê
transmissão em UHF em todas as
capitais. O custo é essencialmen-

te do transmissor, já que fazemos Lula de criar um novo modelo de
convênios com instituições pú- televisão pública.Estima-se quea
blicas para sua instalação e ma- proposta do ministro das Comunutenção em antenas pré-exis- nicações, Hélio Costa, de criar
tentes. Pode-se calcular o custo uma rede de tevê do Executivo, já
médio do equipamento em cerca apelidada pela oposição de “TV
de R$ 1,5 milhão, mas o preço de- Lula”, custaria R$ 250 milhões em
ve cair por conta do adseus primeiros quatro
vento datevê digital”,inanos de operação. No
forma o secretário Weilentanto, há muitos crítiler Diniz.
cosà propostadogoverOutra tevê pública
no.
que acredita no potenA diretora presidente
cial da prestação de serda TVE diz que “a discusviçosé aemissora doSusão deve esclarecer o
premo Tribunal Federal Marcos Mendonça que venha a ser TV pú(STF), a TV Justiça, que
blica, estatal e educatirecebe verba anual de R$ 15 mi- va” e destaca que canais públicos
lhões do STF. O coordenador do têm nomes que não se aplicam à
canal, Celso Fontan, acredita que essência dos serviços prestados.
o modelo a ser adotado no País
“Hoje se vê um programa de
deve privilegiar tal proposta. “To- música clássica em um canal do
da tevê pública deve ser educati- legislativo eum pronunciamento
va: mostrarao cidadãoseus direi- de um governador em um canal
tos e deveres.”
educativo, ou seja, os modelos
precisam ser discutidos.”
Nova TV

A nomeação do jornalista Franklin Martins, ontem, para o cargo
de ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo
Federal deu mais fôlego a um debate que está longe de ter um consenso: a iniciativa do presidente
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Publicitários são
contra uma nova
tevê estatal
A incapacidade de isenção assim como os baixos índices de
audiência são fatores que preocupam os publicitários em relação à nova tevê pública que o
presidente Luís Inácio Lula da
Silva pretende criar no seu segundo mandato.
Celso Loducca, presidente
da agência Loducca, afirma
que é contra uma emissora estatal para que o governo se comunique com a população.
“Hoje já temos boas tevês públicas. Precisamos investir na
TVE [Educativa] e na Cultura, e
não criar uma nova”, diz ele.
Alexandre Gama, presidente
da NeogamaBBH, diz ser contra porque não acredita em
uma programação isenta. “Se
for realmente existir, precisa
ter um gestor independente”,
afirma ele.
Segundo Loducca, a comunicação entre o governo e a
sociedade não precisa de uma
TV específica. “Eles deveriam
se comunicar pela imprensa.”

Fonte: DCI, São Paulo, 30 mar. 2007.Midia&Marketing, p. B1.
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Turismo no Brasil
deve movimentar
us$ 79 bilhões

Diretor da Gol pode
ser responsabilizado

são paulo

são paulo

Aatividade turísticabrasileiradeve gerar uma movimentação, ao
longo deste ano, de US$ 79,3 bilhões, o que representa um crescimento de 7,25%, em relação ao
ano anterior. Deacordo com pesquisa desenvolvida pelo World
Travel & Tourism Councils
(WTTC), em 2017, o valor deve
aumentar para US$304,3 bilhões,
porém a demanda anual deve se
manter em 5,3%, durante a próxima década.
“2006foi umperíodo decrescimento para o turismo, mas não é
esperado que,para este ano,o desenvolvimento da economia do
segmento seja tão dinâmico. O
cenário brasileiro está muito melhor que cinco anos atrás, porém,
apesar de ser o segundo país da
América Latina em importância
no setor, o Brasil não chega nem
próximo ao México”, avalia
Jean-Claude Baumgarten, presidente do WTTC.
Atualmente, o turismo brasileiro tem 1,1%de participação no
mercado global e o WTTC estima
queosetorconte commaisde5,8
milhões de empregos em 2007, o
que indica uma participação de
6,4% no total de ocupações do
País. Em 2017, o número de vagas
deve ser chegar em 7,7 milhões.
Além de realçar o potencial de
crescimento da atividade turística de países em desenvolvimento, como Índia, China e Rússia,
Baumgarten também acredita
que os países africanos estão começando a ganhar maior visibilidade no segmento. “Parece que as
coisas estãocomeçando amudar
por lá. A África tem um grande
mercado, mas as barreiras físicas,
como o transporte aéreo, e as
não-físicas, como a falta de perspectiva paraos investidores,continuam a atrapalhar”, pontua.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu comunicado
ontem emque afirmaser possível a responsabilização do diretor de Relações com os investidores daGol LinhasÁereas Inteligentes pelo vazamento de informações durante o processo
deaquisiçãoda Varig—fatoque
pode ter impulsionado o valor
das ações da companhia.
Segundo o documento, o Diretor da Gol “poderá ser responsabilizado pela insuficiência
das informações prestadas ao
mercado, independentemente
de qualquer averiguação sobre
a eventual utilização de informação privilegiada nas negociações com as ações”.

beatriz cutait

Otimismo

Em sua primeira aparição pública como ministra do Turismo, no 27º Encontro de Negó-

cios da Braztoa, Marta Suplicy
demonstrou aprovação à aquisição da companhia Varig pela
Gol Linhas Aéreas e está otimista em relação ao futuro do setor.
“[A negociação] vai diminuir
a demanda, que hoje não tem
oferta de acordo.Ela vai possibilitar mais viagens. A Gol tem o
perfil de passagens mais em
conta e não vai ser a concorrente
da Varig. Acho que vai ser bom:
quanto mais oferta, melhor”,
afirmou Marta.
O empresário Guilherme
Paulus, proprietário da operadora de turismo CVC, está otimista em relação à compra da
Varig pela Gol, porém ressalta
que a transação não mudará o
rumo de sua empresa. “Acho
quefoimuito bomocorreranegociação e isso não deve concentrar o mercado de companhias aéreas.”
beatriz cutait

