
FINANÇAS

ATotvs informouontemacom-
pradaHerySoftware, franquia
dedistribuiçãooriunda daData-
sul, porR$ 12milhões. Aempre-
sadestacouque a aquisição es-
tá alinhada comsua estratégia
demanter operações próprias
nosgrandes centros doPaís. A
operaçãoainda será submetida
aoConselhoAdministrativo de
DefesaEconômica (Cade).

Tráfegodepassageiros
voltaacrescer

CompradaPilgrim’s
pelaJBSéaprovada

O tráfego aéreode passageiros
noBrasil cresceu 29,93%emse-
tembro sobre omesmomêsde
2008, segundo aAnac.ATAM
ficou com44,15%domercado
internoemsetembro, ante
52,81%deumanoantes. AGol
registrou fatia de41,85%, aWeb-
Jet teve 4,78%eaAzul Linhas
Aéreas ficou com4,68%domer-
cado interno.

ODepartamento de Justiça dos
EstadosUnidos aprovouontem
acompradaprocessadorade
carnede frangoPilgrim'sPride
pela JBSUSA, subsidiária da
JBSFriboi. A conclusão da ope-
raçãoestá sujeita à aprovação
final do planode reestruturação
daCorte Falimentar. Antes do
negócio, aPilgrim's estava em
recuperação judicial.

AVIAÇÃOFRIGORÍFICOS

AOdebrecht concluiu captação
deUS$500milhões embônusde
dezanos, de acordo comuma fon-
te. A captação seria deUS$300
milhões,mas ademanda elevada
justificou emissãomaior. O yield
(taxade retorno) ficou em7,25%.
AStandard&Poor’s atribuiu ra-
tingBBà emissão, enquanto a
FitchdeuanotaBB+, ambasabai-
xodo graude investimento.

CARREIRAS

Odebrecht fazcaptação
deUS$500milhões

Para teles, planodebanda larga federal é inviável

EmTempo

Totvscompraempresa
daáreadedistribuição

TECNOLOGIA

Retomadaexigenovoperfildeexecutivos

Bandalargapopularterá
isençãodeICMSemSãoPaulo

Com a crise ficando para trás, executivos especializados em cortes perdem espaço

Ameaça
dainternet
àtelevisãofica
maispróxima

Andrei Netto
CORRESPONDENTE
PARIS

Um estudo divulgado ontem,
em Paris, pela consultoria Ida-
te alerta que, depois da mídia
impressa,daindústriafonográ-
fica e do cinema, a TV será a
próximamídiaaterseumodelo
de negócios totalmentemodifi-
cado pela internet. Segundo o
estudo, em três anos, 40% dos
lares de países europeus pode-
rãoconectar aTVdiretamente
à internet, o que acelerará a in-
teração e a oferta de vídeos e
filmessobdemanda, reduzindo
a dependência do telespecta-
dor da programação das TVs
aberta e fechada.
Parao Idate, vemaíarevolu-

ção da TV pela internet. A
transformação no modelo de
negóciosserácausadapelache-
gadaaomercadodetelevisores
equipadoscomplugsparacone-
xão Ethernet, que permite a li-
gação ao modem residencial.
Essa adaptação técnica trans-
formaráaTVemaparelhoonli-
ne, sem a intervenção de com-
putadores.Oresultadodissose-
rá a abertura da TV aos vídeos
hoje presos à tela dos PCs.
“Este televisor vai facilitar a

vida dos consumidores que
querem ver as imagens da in-
ternetnatelevisão”,afirmaGil-
les Fontaine, diretor-geral ad-
junto do Idate. A partir de en-
tão, empresas de alta tecnolo-
gia, como a Amazon ou a Ap-
ple, poderão fornecer progra-
maçãoao consumidor, quenão
dependerámais das emissoras
de TV clássicas, cuja progra-
mação é presa a horários fixa-
dos pelo canal.
“Osdetentoresdedireitos se

encontrarãoemposiçãode for-
ça, já que vão distribuir seus
programas sem passar pelas
emissoras de TV”, diz Fontai-
ne.Paraoexecutivo,atransfor-
mação já está em andamento
nosEUA,ondeositeHuluofere-
ceonline,nodiaseguinte,apro-
gramação de empresas de mí-
dia como NBC, Universal,
News Corp e Walt Disney. O
YouTube, do Google, também
vem assinando acordos de vei-
culação de programas de TV
de forma legal, pagando direi-
tos autorais.
Para Fontaine, “a indústria

da televisão se prepara para
anos difíceis”. De acordo como
Idata, o mercado publicitário
de 2020 em um país como a
França será igual ao de 2008. ●

PARCERIA–Valente (E), daTelefônica, eCox,daClaro, defendemaparticipaçãodasempresasde telecomunicaçõesnoprojetodogoverno

Governador paulista assina hoje decreto que zera o imposto para pacotes de até R$ 30
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OgovernadordeSãoPaulo, Jo-
séSerra, assinahoje, duranteo
evento Futurecom, que está
sendo realizado na capital pau-
lista, umdecreto que isenta pa-
cotes populares de internet
bandalargadacobrançadoIm-
postosobreCirculaçãodeMer-
cadorias e Serviços (ICMS).
A isenção vale para pacotes

de até R$ 30, sem limitação de
uso. As empresas vão oferecer
velocidades de 200 quilobits
porsegundo(Kbps)a 1megabit
por segundo (Mbps). A alíquo-
ta de 25% continua a ser cobra-
da dos pacotes comercializa-
dos atualmente.
A contratação do pacote po-

pularserá limitadaaumacesso
porCPFoupor endereço.A re-
dução do ICMS para a banda
larga é uma reivindicação anti-
ga do setor de telecomunica-
ções.Agrandebarreiraàredu-
ção do imposto era a arrecada-
çãoatual,muitoimportantepa-
raosEstadosparasercolocada
em risco. Com a isenção para
pacotes populares, a arrecada-
ção não será afetada, porque o
serviço irá atender a clientes
quehoje não têmacesso ao ser-
viço. No fim de junho, havia
10,76milhõesdeacessosdeban-
dalarganoPaís,segundoacon-
sultoria Teleco.

OConselhoNacionaldePolí-
tica Fazendária (Confaz) auto-
rizou, em abril, os governos de
SãoPaulo,ParáeDistritoFede-
ral a darem isenção de ICMS a
pacotes populares de banda
larga. Até agora, porém, a me-
didaaindanãohaviasido imple-
mentada.O ICMSé oprincipal
imposto que incide sobre o se-
tor – cuja carga tributária che-
ga a 44%.

DEMANDA
Nomomento em que o governo
federalpreparaumplanonacio-
nalparaoserviçodeinternetrá-
pida, a banda larga foi o princi-

palassuntodiscutidoontemdu-
rante aFuturecom.Opresiden-
tedaTelefônica,AntonioCarlos
Valente,destacou,emumaapre-
sentação no evento, a demanda
dos clientes de baixa renda por

acessos de internet rápida.
De26deagosto,quandoreto-

mouasvendasdoserviçoSpee-
dy–quehaviamsidosuspensas
pelaAgênciaNacional deTele-
comunicações(Anatel)porcau-

sa de sucessivas falhas –, até a
última terça-feira, aTelefônica
vendeu 111 mil pacotes, sendo
que 80% do total foram para
clientes das classes C e D. “Em
10 anos, 32 milhões de pessoas

subiramdasclassesDeEpa-
raaC”,disseValente.Segun-
dooexecutivo,umestudodo
BancoMundial apontou que
umaumentode10%nadensi-
dade da banda larga gera
umaumentode1,38%noPro-
dutoInternoBruto.Outroes-
tudo, também citado pelo
presidentedaTelefônica, in-
dicou que uma elevação de
1% na densidade da banda
larga amplia o nível de em-
pregode 0,2 a 0,3 ponto por-
centual.
Em agosto, a Associação

BrasileiradeTelecomunica-
ções (Telebrasil), que reúne
operadorasefabricantes,di-
vulgou a “Carta do Guaru-
já”, que propunha a criação
deumplanonacionaldeban-
da larga e traçava comome-
ta chegar a 150 milhões de
acessos de internet rápida
no País em 2014.
Aprimeirasugestãodepo-

lítica pública era a “desone-
ração tributária dos servi-
ços, investimentosedisposi-
tivosnosplanosfederal,esta-
dual emunicipal”. ●

Renata Gama

Há um ano, controle e corte
eram palavras obrigatórias no
vocabuláriodoslíderesdegran-
de parte das empresas. Agora
queacrisepareceestar ficando
para trás, o termo que está em
vogaéexpansão.Masoexecuti-
vo que tem excelência para en-
xugar custos nem sempre é o
mesmocapazdefazeracompa-

nhia crescer.
“As características de pes-

soasquelideramemcrescimen-
to tendem a ser diferentes da-
quelas que lideram com crise”,
diz Cláudio Garcia, presidente
da consultoria DBM, especiali-
zadaemgestãodecapitalhuma-
no.“Umolhamaisparafora,ou-
tro mais para dentro”, define.
Por isso, as vagas executivas
abertasnesseperíododetransi-
ção já pedemperfismenos con-
troladores emais agressivos.

Para Garcia, estão em alta
profissionais das áreas demar-
ketingenegócios. “Pessoasque
tenham habilidades comer-
ciais, canais e força de vendas,

motivação. E também que sai-
bamcomofazeraquisições,aná-
lisedemercadopotencial,pros-
pecção de negócios, enxergar e
viabilizar novos negócios.”

Aline Zimermann, sócia da
consultoriaFesa, especializada
em seleção de altos executivos,
observa o mesmo movimento.
Ela relata que, durante a crise,
aprocuraeramaiorporexecuti-
vosdefinanças,processosecon-
trole de custos.Mas, comamu-
dança de cenário, o foco come-
çou amudar. “As empresas co-
meçamaseantecipareasepre-
parar para um novo momento
que vem. O mercado voltando,
não tem jeito: a demanda volta,

e volta para compensar o que
foi reduzido durante a crise.”

ParaNeilRackham,especia-
listaemgestãodevendasepro-
fessor daPortsmouthBusiness
School,noReinoUnido,oexecu-
tivodopós-crisedevesaberven-
der. “As vendas tornaram-se
mais importantes para as em-
presas do que em qualquer ou-
tromomentodahistória corpo-
rativa.” O economista vem ao
Brasil para o Seminário Inter-
nacional sobre Inovação em
Vendas, organizado pela em-
presa de gestão empresarial
HSM, no dia 21. “Executivos de
sucesso de hoje devem com-
preender os consumidores. O

CEO do futuro será capaz de
criarvalornãonoproduto,mas
no consumo”, disse.

Recém-nomeado vice-presi-
dente de vendas para América
Latina da Blue Coat, empresa
de telecomunicações, a aposta
doamericanoNorbertoMilané
abrir mercados na região, que
manteveforteoritmodeconsu-
mo. “Estamosampliandonossa
presença no Brasil e em outros
países, naesperançadepartici-
par no crescimento da região”,
diz. “Esses mercados estão em
expansão, conquistando novos
espaços e participandomais da
economia global.”

“Acho que os executivos

maisbem-sucedidostêmacapa-
cidade de avaliar rapidamente
as áreas de crescimento e to-
marasmedidasnecessáriaspa-
raposicionaracompanhiapara
o sucesso nos primeiros sinais
de retomada.”

OnovoCEOdaGRSA–Gru-
po de Soluções em Alimenta-
ção, Eurico Varela, assumiu a
presidência este mês também
comoobjetivodefazeraempre-
sa crescer. Com as demissões
provocadaspelacriseeconômi-
ca, o volume de refeições servi-
dasnas empresas caiu. “Fomos
obrigadosa tambémfazerajus-
tes internos”, diz Varela.Mas a
empresa continuou avançando
ebuscounovosclientes.Noúlti-
moanofiscal,conseguiu350no-
voscontratos.“Ossinaisdaeco-
nomia levam a pensar em ex-
pansão, que será, sem dúvidas,
o objetivo da GRSA. Todavia,
comcautela edisciplina – indis-
pensáveis sempre.” ●

NIELS ANDREAS/AE–7/11/2007

●●●As grandes operadoras de tele-
comunicações afirmaram ontem,
durante o Futurecom, que seria
impossível implementar um pla-
no nacional de banda larga sem a
participação da iniciativa priva-
da. O presidente da Andrade Gu-
tierrez – uma das controladoras
daOi –, OtávioMarques de Aze-
vedo, classificou como “retroces-
so” a criação de uma operadora
estatal. “Esse retrocesso não faz
sentido”, disse. “Todas as teles
têm umpensamentomuito equili-
brado em relação a esse caso.”

O presidente da Telefônica,
Antonio Carlos Valente, destacou
que o setor de telecomunicações
precisará de um investimento de
R$ 215 bilhões, de acordo com

projeções da Anatel, até 2018.
“O setor vai consumir, no perío-
do, investimentos damesma or-
dem de grandeza que o pré-sal”,
disse. Somente no ano passado,
foram investidos cerca de R$ 20
bilhões, sendometade em banda
larga. Em comparação, o governo
estima investir R$ 3 bilhões em
sua estatal de banda larga, pelos
números divulgados até agora.

Nos últimos dias, tornou-se
pública uma briga entre grupos
dentro do próprio governo. De
um lado, o secretário de Logística
e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Ro-
gério Santanna, propõe que seja
criada uma estatal que feche par-
ceria com pequenas operadoras

e provedores de acesso. De ou-
tro, oministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, defende que o
plano nacional de banda larga
tenha como parceiras as empre-
sas privadas.

Segundo o governo, o plano é
aumentar a cobertura da rede de
internet rápida no País, reduzir o
preço do serviço emelhorar a
sua qualidade. Mas isso esbarra
na falta de infraestrutura, que
afeta as próprias operadoras. “Te-
mosmais de 300 cidades pron-
tas para serem ligadas com o 3G
(terceira geração da telefonia
celular), mas não temos rede de
transmissão”, afirmou João Cox,
presidente da Claro. ●

MICHELLYCHAVESTEIXEIRA e R.C.

Classes C e D
têm presença
cada vez maior
na internet rápida
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