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●Propostas:Rogério Santanna,
secretário de Logística e Tecnolo-
gia da Informação doMinistério do
Planejamento, propunha a criação
de umaestatal para competir com
as grandes operadoras privadas.
Oministro das Comunicações,
Hélio Costa, defendeu que o Plano
deBanda Larga seja feito empar-
ceria comas empresas de teleco-
municações. O projeto a ser entre-
gue ao presidente Lula deve ser
ummeio-termo

Estatalde internetbandalarga
devemesmosairdopapel

PROJETOS

SOCIAIS

Gerusa Marques.
BRASÍLIA

A solução para fazer deslan-
char o Programa Nacional de
Banda Larga, em estudo no go-
verno, pode passarpela adoção
deummodelohíbrido,peloqual
seria criada uma estatal para
atuar só no “atacado” do setor
de telecomunicações, transmi-
tindo dados. A oferta de servi-
ços de internet ao usuário final,
por sua vez, ficaria a cargo do
setor privado, especialmente
asempresasdetelefonia.Adeci-
são ainda não foi tomada, mas
segundo fontes do governo, es-
sa composição garantiria o iní-
cio da implantação do projeto
em2010,antesdofimdomanda-
todopresidenteLuizInácioLu-
la da Silva.
Napróximasemana,ostécni-

cosdogovernoqueestão traba-
lhando na elaboração do proje-
to apresentarão os estudos nu-
mareuniãodocomitêgestordo
programa, que envolve vários
ministérios, entre eles Casa Ci-
vil, Comunicações e Planeja-
mento. A ideia é concluir a pro-
posta até o dia 10 de novembro,
quando será apresentada ao
presidente Lula, que tomará a
decisão final.
A estatal de transmissão se-

riaconstituídacomasredesóp-
ticas de empresas do governo,
como a Petrobrás e a Eletro-
brás, além da Eletronet – em-
presa falida que tem a Eletro-
brás como acionista –, que so-
mam cerca de 30 mil quilôme-
tros de cabos em todo o País.
Numaanalogia como setor elé-
trico, esta empresa seria uma
espéciede“linhão”detransmis-
são, enquanto a distribuição do
produto aos clientes seria feita

pelas operadoras privadas.
O objetivo principal do pro-

grama é baixar os preços dos
serviços e massificar a banda
larga, hoje restrita a 18milhões
de assinantes em todo o País.
Nesse sentido, a infraestrutura
estatal funcionaria como uma
rede neutra, para vender capa-
cidadedetransmissãodedados
aqualquerempresaquequises-
seatuarnapontaoferecendoos
serviços de banda larga. “Essa
infraestrutura seria usada pelo
governo para estimular a com-
petição, e não para competir”,

avaliou um técnico.
A ideiadeummodelohíbrido

não inviabilizaria a possibilida-
de de a Telebrás ser a gestora
da estatal de transmissão. Mas
ainda não está claro no grupo
de estudos se este é o melhor
caminhoouseseriamaisindica-
do criar uma empresa nova pa-
ra gerenciar essa infraestrutu-
ra, caso a opção a ser adotada
pelo governo seja a de utiliza-
ção das fibras ópticas.
O debate sobre o assunto co-

meçoudeformapolarizadaden-
tro do governo entre uma pro-

postamaisestatizante,apresen-
tada pelo secretário de Logísti-
ca e Tecnologia da Informação
doMinistériodoPlanejamento,
Rogério Santanna, e outra pró-
empresas,defendidapelominis-
tro das Comunicações, Hélio
Costa. As discussões agora, se-
gundo um dos integrantes do
grupo, estão caminhado para o
“bom senso”.

OPERADORAS
No início do mês, Costa pediu
aos presidentes da Telefônica,
Oi,Embratel,Vivo,TIMeClaro

queelaborassemumaproposta
de participação no programa
de banda larga, para também
ser apresentada ao presidente
Lula. Uma nova reunião entre
técnicosdasoperadorasedomi-
nistérioestáprevistaparahoje.
A meta do ministério é che-

gar a 2014 com 90 milhões de
acessosàinternetembandalar-
ga,aumpreçomáximodeR$30
eumavelocidadedeconexãoen-
tre 250 quilobits por segundo
(Kbps) e 1megabit por segundo
(Mbps). O público alvo são as
classes C e D. Partindo dessas
diretrizes,asempresasestãole-
vantandoos custos doprojeto e
fontes de financiamento.

Pesa a favor das teles o fato
de que elas já estariam prontas
para oferecer, de imediato, os
serviços de banda larga a gran-
departedapopulação, enquan-
to uma eventual nova empresa
levaria tempo para instalar
suas redes. As fibras ópticas
das estatais sópoderiamcome-
çar a serutilizadas, naprevisão
dasfontes,emmeadosdopróxi-
mo ano.
Durante o evento Future-

com, há duas semanas, a pro-
postaoriginaldeSantanna,que
previa a criação daestatal, sem
aparticipaçãodas grandes em-
presas, recebeu críticas das
operadoras. O próprio secretá-
rio, no entanto, já se mostrou
menos radical, falando em par-
cerias emumdos painéis. ●

TELECOMUNICAÇÕES

Andrea Vialli

OusodeplásticoPETreciclado
naconfecçãoderoupasestádei-
xando as camisetas promocio-
nais e os uniformes corporati-
vos para entrar nas grandes
marcasdemoda.Hoje,omerca-
do têxtil absorve 50% das resi-
nas PET recicladas no Brasil,
material que está sendo usado
por confecções como a Osklen,
Vila Romana, Lucy and The
Sky e a esportiva Asics. As em-
presas apostam no diferencial
ecológico do material, que per-
mite a retirada de embalagens
domeio ambiente.
“Asmarcasqueremserasso-

ciadas à sustentabilidade, e es-
tãodescobrindoqueoPETreci-
clado pode trazer glamour às
suas confecções”, afirma Auri
Marçon,presidentedaAssocia-
ção Brasileira da Indústria do
PET (Abipet). A resina PET foi
desenvolvida no fim da Segun-
da Guerra Mundial para a pro-
dução de fibras têxteis. Mas só
a partir da década de 1970 pas-
sou a ser utilizada em embala-
gens.Hoje,dasgarrafasdescar-
tadas, é possível produzir fibra
depoliéster,quemisturadaaou-
trosmateriais, como o algodão,
garantem um tecido mais leve,
quecaiunogostodosestilistas.
Uma das marcas que desen-

cadeouessemovimentofoiaca-
riocaOsklen, que pesquisa des-
de 2000 novos materiais com
apelo de sustentabilidade, em
um projeto batizado de E-Fa-
brics. A malha de PET entrou
nascoleçõesnoanopassado,eo

plano é crescer o uso a cada no-
vacoleção.“Nacoleçãoqueche-
gouàs lojasemsetembrotemos
seis camisetas emPET recicla-
do. Para 2010, também estão
previstos novos modelos”, diz
Nina Braga, coordenadora do
projeto E-Fabrics.
AoladodamalhadePETreci-

clado, brim orgânico, couro de
tilápiae lonade jutaestãoentre
ostecidosquejávêmsendoapli-
cados. “Os materiais são apre-
sentados tambémaoutros esti-
listas,demodoaincentivara in-
dústria de moda a usar tecidos
comesse apelo”, dizNina.

EXPANSÃO
A Textilfio, malharia de Jara-
guádoSul (SC), apostaemuma
malha composta por PET reci-
cladomisturadoaoalgodãodes-
de2006.Ademandacomeçoua
crescer em2008, quando a em-
presa passou a fornecer para o
projeto E-Fabrics. Na esteira,
vieram grifes como Vide Bula,
Cobrad’Água,LucyintheSkye
outras, que fizeramaprodução
da malha PET dobrar em um
ano. “Como sustentabilidade
não é modismo, cada vez mais
as bases PETvêm fazendo par-
te das coleções”, diz Daniela
Kuhn Pamplona, gerente co-
mercial da Textilfio.
OBrasil recicla 230mil tone-

ladasdeplásticoPETporano,o
equivalente a 54% do total pro-
duzido. A indústria de recicla-
gemdomaterialmovimentaR$
1,08bilhão,masoperacomocio-
sidade de 30%. “Há demanda,
mas falta coleta do material”,
dizMarçon, daAbipet. ●

Técnicos dizem que estatal atuaria no atacado e que atendimento do cliente final ficaria com a iniciativa privada

Eduardo Magossi

Anovagigantedosetorsucroal-
cooleiro LDC-SEV, formada
coma fusão entre as operações
da multinacional francesa
Louis Dreyfus Commodities no
Brasil e da Santelisa Vale, nas-
cecomumvalordemercadoes-
timadodeR$8bilhões.Opresi-
dente da empresa, Bruno Mel-
cher, disse que o objetivo é ob-
ter a liderança do setor. Com 13
unidadesoperacionaisecapaci-
dade demoagemde 40milhões
de toneladas de cana-de-açú-
car por ano, ela já nasce vice-lí-
der mundial em processamen-
todecana,atrásapenasdoGru-
po Cosan, que tem capacidade
demoagem em torno de 60mi-
lhões de toneladas.
Pelo acordo, a LDC terá 60%

departicipaçãonanovaempre-
sa,osacionistasantigosdaSan-
telisa Vale ficarão com 18%, os
bancos credores com 13% e no-
vos investidores terão 9%. Es-
sesnovosinvestidoresaindaes-
tão finalizando sua entrada na
operaçãoe,emumprimeiromo-
mento, a LDC bancará o mon-
tante da participação, de cerca
deR$800milhões. “Estamosfi-
nalizandooacordocominvesti-
dores, principalmente bancos

dedesenvolvimentointernacio-
nais. Há muitos interessados",
explicouMelcher.
Na conselho da nova compa-

nhia, haverá seis cadeiras para
aLDC,duasparaosatuaisacio-
nistas e uma para os novos in-
vestidores. Ele disse que 100%
dopassivodaSantelisa,estima-
doemR$2,2bilhões, foirenego-
ciado comprazos longos.
Segundo o executivo, a LDC-

SEV terá uma política agressi-
vadeexpansão,paraoqualutili-
zará a injeção de capital de R$
800 milhões dos novos investi-
dores no curto prazo e, no mé-
dio, vai abrir o capital. A LDC
chegou a preparar a operação
em2007,masacrise financeira
abortou a iniciativa. Ele prevê
queaaberturasejafeitaemcer-
ca de três anos.
A LDC-SEV vai se concen-

trar nas subsidiárias emque
possui capital majoritário.
EmpresascomoaUsinaTro-
pical Bioenergia, em que a
Santelisapossuía fatiamino-
ritária em parceria com a
BP, devem ser alienadas.
Melcher disse que a nova

empresa manterá os ativos
da Crystalsev, trading da
Santelisa, apesar de várias
desuasatividadesseremdu-
plicadas na LCD. O executi-
vo explica que, aos poucos, a
Crystalsev deverá deixar de
ser trading, mas continuará
existindo por meio de seus
ativosdelogísticaedistribui-
ção e sua participação em
umterminalnoportodeSan-
tos, o que garante o acesso
da LDC-SEV aos mercados
de exportação de açúcar.
Segundo o executivo, a si-

nergia criada pela fusão das
duas empresas deverá criar
umaeconomia deR$ 100mi-
lhões por ano. ●

Empresa surgida da União entre LDC e Santelisa já fala em abrir capital
Marcas como Osklen aumentam
uso domaterial em suas coleções

LDC-SEVnascecomvalor
demercadodeR$8bilhões

PETrecicladochega
àsroupasdegrife

INFRAESTRUTURA–Redesde fibraspresentesem linhasde transmissãodeenergiadaEletrobrásdevemserusadasparaserviçosde internet
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ESPAÇO–UsinaRioBrilhante, emRioBrilhante (MS):novogrupo tem13unidadesdeprocessamento
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Meta do ministério
é chegar a 2014
com 90 milhões de
acessos à internet
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