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Avenda da GVTpara a france-
sa Vivendi, anunciada na últi-
ma sexta-feira, foi bem recebi-
dapor associaçõesde consumi-
dores, reguladores, associa-
ções de empresas e pelo gover-
no.Aentradademaisumgrupo
forte no mercado brasileiro de
telecomunicaçõesdeveaumen-
tara competiçãona telefonia fi-
xa e na banda larga.
Em Brasília, o presidente da

AgênciaNacionaldeTelecomu-
nicações(Anatel),RonaldoSar-
denberg, afirmou ontem que a
chegada da Vivendi é saudável
paraaeconomiabrasileiraepa-
rao setorde telecomunicações.
“Agora, teremosmaisumgran-
degrupoatuandonoBrasil. Se-
rãocincograndesgrupos”,afir-
mou Sardenberg, referindo-se
ao fatode já operaremnoPaís a
Telefônica, a Oi, a TIM e o gru-
po Telmex/América Móvil, do-
no daEmbratel e da Claro.
Sardenberg observou que a

Vivendi tem experiência tam-
bémnaproduçãodeconteúdoe
que a empresa já anunciou que
pretende trazer esse conheci-
mentoparaoBrasil.Nasemana
passada,aAnatelaprovou, sem

impor condições, o pedido de
anuência prévia feito pela Vi-
vendi para a compra da GVT.
Na mesma reunião, a Anatel
aprovou autorização para ven-
dadaGVTàTelefônica,queaca-
bou não se concretizando.
O secretário de Telecomuni-

caçõesdoMinistériodasComu-
nicações, Roberto Pinto Mar-
tins, tambémafirmouterconsi-
derado positiva a compra da
GVTpelaVivendi. “Oquesede-
lineia é que a Vivendi vem com
capacidade de investimento e
comoobjetivodeexpandirare-
de da GVT. Com isso, estamos
atendendoaumdospressupos-
tosda legislaçãoqueéacompe-
tição”, disseMartins.
As associações de consumi-

dores haviam se manifestado
contra a compra da GVT, que
atua principalmente nas re-

giões Centro-Oeste e Sul do
País, pela Telefônica. Antes de
seralvodeaquisição, aGVTha-
viaanunciadosuaexpansãopa-
ra os mercados de São Paulo e
do Rio de Janeiro no próximo
ano.SefossecompradapelaTe-
lefônica, a empresa provavel-
menteficaria foradeSãoPaulo,
e teria menos apetite para ata-
car omercado doRio.
“Oconsumidorestáprecisan-

do,antesdetudo,deconcorrên-
cia”, afirmou Maria Inês Dolci,
coordenadora institucional da
Associação Brasileira de Defe-
sa do Consumidor (Pro Teste),
portelefone.“OndeaGVTatua,
ela já oferece qualidade supe-
rioràdasconcessionárias(Tele-
fônicaeOi)epreçosmaisacessí-
veis.Entendemosque,comaVi-
vendi, a GVT será uma concor-
rente boa.”

DiogoMoysés, consultor téc-
nico do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec),
destacoua importânciadeaVi-
vendi manter os planos de ex-
pansão anunciados pela GVT.
“EsperamosqueaVivendi invis-
ta em infraestrutura e que não
atuesomentenomercadodeal-
ta renda”, disse o consultor.
“Nóstemíamosque,seaTelefô-
nicacomprasseaGVT,houves-
se uma concentração ainda
maiordemercado, comaelimi-
naçãodeumconcorrenteempo-
tencial.”
AGVTéaúnica,entreascha-

madas empresas-espelho, que
conseguiucompetircomsuces-
so contra as concessionárias
(operadoras surgidas da priva-
tização do Sistema Telebrás,
em 1998). A Vésper chegou a
quebrar, para ser depois com-

pradapelaEmbratel,eaInte-
lig está sendo adquirida pela
TIM.
Para Luis Cuza, presiden-

teexecutivodaTelComp,as-
sociação que reúne as con-
correntes daTelefônica e da
Oi, a compra daGVTpela Oi
podeatrairo interessedeou-
tros grupos internacionais
pelo mercado brasileiro de
telecomunicações. “Para
nós, era importante que um
novo competidor entrasse
noBrasil”, explicouCuza. “A
Vivendi tem experiência co-
mo concorrente e tem porte
para acelerar o crescimento
daGVT.”
Na visão dele, se ficasse

com aTelefônica, a GVT po-
deriasetornarumaempresa
mais fraca,passandoaprati-
car preçosmais altos. ●

Projeto com novas regras para o setor perto da votação

DiogoMoysés
Consultor do Idec
“Esperamosque aVivendi invista
em infraestrutura e que não atue
só nomercado de alta renda.
Temíamosque, comaTelefônica,
houvesse umaconcentração
aindamaior demercado”
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TVpagapoderáter
25%depublicidade

BRASÍLIA

Oscanais deTVpor assinatura
terãoomesmotempodepublici-
dade que a TV aberta. Ou seja,
25%daprogramaçãoserãoocu-
pados com a veiculação de co-
merciais.Aampliaçãodo limite
estáprevistanaversãomaisre-
cente, apresentada ontem, do
substitutivodo deputadoPaulo
Henrique Lustosa (PMDB-CE)
ao projeto de lei 29/2007, que
traça novas regras para o setor
deTVpaga.
Depois de quase três anos de

tramitaçãonaCâmara, o proje-
to alcançou um consenso, na
opiniãodeLustosa,edeverádis-
cutido amanhã na Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câma-
ra. Ele acredita que, para dar
tempoaosdeputadosdeconhe-
cerem o novo texto, a votação
deverá ocorrer na quarta-feira
da próxima semana. Alguns
pontos específicos, porém, de-
vemserdestacadosparaserem
votados separadamente.
“De todo mundo com quem

eu conversei, não vi nenhuma
intenção de inviabilizar a vota-
ção. Mas existem pontos que
vão a voto”, afirmou o deputa-
do, que diz ter se reunido com
programadores, empresas de
produçãodeconteúdo,produto-
res independentes e empresas
de telecomunicações.
A proposta aprovada em se-

tembro na Comissão de Defesa
doConsumidordaCâmarapre-
vialimitede12,5%paraapublici-
dade.Emseusubstitutivoorigi-
nal, Lustosa dizia que o limite
para os comerciais deveria ser
inferior ao da TV aberta, mas
não definia porcentual. Hoje,
não há limite definido. Nos ca-
naisdeseriados,apublicidadeé
também em torno de 25%, mas
há canais de filmes que não ad-
mitem intervalos, reduzindo o
espaço publicitário.
Ele explicou que os progra-

madores argumentaram que o
sistema de cotas, também pre-
visto no projeto, iria aumentar
os custos e que a ampliação do
tempo da publicidade serviria
paraaumentarareceitaeequili-
brar as contas.
No substitutivo, Lustosa diz

que decidiu acatar emendas
que propunham um aumento
do tempo de publicidade, por-
que a fixação de um limite infe-
riorpoderiaresultaremumau-
mento dos preços dos serviços
para o consumidor. Ele explica

que as receitas do setor não
vêm apenas da assinatura co-
bradadosusuários,masdaven-
da de espaço publicitário. “Ca-
so haja redução das receitas de
publicidade, é possível quehaja
uma majoração dos preços co-
brados pelos serviços.”
O substitutivo original rece-

beu 103 emendas, mas poucos
pontos foram alterados. Outro
itemmodificado foi a exigência

da oferta de um segundo ca-
naldejornalismoemummes-
mo pacote. Agora, esta ofer-
taserá feitademaneiraavul-
sa, sob demanda do cliente.
SegundoLustosa, o segundo
canalpoderiaencareceropa-
cote. Foi mantida, no substi-
tutivo, a possibilidade de
100%departicipaçãodasem-
presas de telefonia na distri-
buiçãodaTVporassinatura,
eliminandoasrestriçõespre-
vistas hoje no segmento de
TV a cabo. Também foi pre-
servadoo limite de 30%para
a participação de capital es-
trangeiro nas empresas de
produção de conteúdo, por-
centual que vale atualmente
para jornais e emissoras de
rádio e televisão aberta.
Pelo sistemade cotas pro-

posto,osprogramasbrasilei-
ros deverão ocupar pelome-
nos trêshoras emeia dapro-
gramação semanal veicula-
da no horário nobre dos cha-
madoscanaisde“espaçoqua-
lificado”, como filmes, seria-
dos e documentários. Meta-
dedessaprogramaçãonacio-
nal deve ser feita por produ-
toraindependente,desvincu-
ladadegrandesgruposdeco-
municação. ● G.M.
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A proposta do Plano Nacional
deBandaLarga,quevemsendo
elaborada no governo, será
apresentada ao presidente
Luiz InácioLuladaSilvana ter-
ça-feiradapróximasemana. Já
estácertoque,parabancarpar-
te dos planos de massificar a
banda larga no Brasil, serão li-
berados, pela primeira vez, re-
cursos recolhidos ao Fundo de
Universalização dos Serviços
deTelecomunicações (Fust).
A informação foi dadaontem

pelo coordenador dos progra-
masdeinclusãodigitaldogover-
no federal, Cezar Alvarez. Ele
explicou que serão usados no
programa os recursos que se-
rão recolhidos ao Fust a partir
de2009,quesãoemtornodeR$
1 bilhão ao ano.
OFusté formadopelacontri-

buição de 1% da receita opera-
cionalbrutadasempresasdete-
lecomunicações.Desde 2001, já
foram recolhidos R$ 8 bilhões,
masosrecursosnãoforamapli-
cados em nenhum projeto e
vêmsendousadosparafazersu-
perávit primário.
Alvarez relatou que o presi-

dente Lula foi incisivo em con-
versascomlíderesdospartidos
aliados na Câmara para que
deemprioridadeaoprojetoque
liberaousodoFustportodasas
empresas do setor de telefonia,
enãosópelasoperadorasdete-
lefonia fixa, como prevê a legis-
lação. “É uma decisão já toma-
dapelopresidentee jáacertada
comoministroPauloBernardo
(Planejamento)”, afirmou.
A utilização do Fust é uma

das reivindicações das empre-
sas de telefonia. Elas querem
também uma redução na co-
brança do Fundo de Fiscaliza-
çãodasTelecomunicações(Fis-
tel). ● G.M.
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