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O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva adotou um tom cauteloso
na reunião realizada ontem para
discutir o Plano Nacional de Ban-

da Larga e decidiu dar mais tem-
po para bater o martelo sobre o
assunto. Segundo um técnico
que participa das discussões, o
programa ainda não está sufi-
cientemente maduro para ser
lançado. Por isso, uma nova reu-
nião será feita para acertar os úl-
timos detalhes jurídicos, finan-
ceiros e de cobertura do plano.

De acordo com o ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo,
a reunião foi marcada para a pró-
xima quinta-feira. Perguntado

sobre as divergências que impe-
diram uma definição do assunto,
Bernardo não quis entrar em de-
talhes. Limitou-se a informar
que o encontro, do qual partici-
param sete ministros e três secre-
tários executivos, não foi conclu-
sivo.

O presidente, de acordo com o
técnico, que não quis se identifi-
car, quer ter certeza dos núme-
ros apresentados para tomar sua
decisão, mas está convicto de
que tem de criar condições para
massificar os serviços de banda
larga no País e baixar os preços.
O governo ainda persiste na
ideia de anunciar as diretrizes do
plano ainda neste mês.

Uma das preocupações do pre-
sidente, manifestada na reu-

nião, é a de se evitar a criação de
uma despesa para o governo. Ele
teria dito no encontro que não
quer que a empresa de banda lar-
ga represente um ônus para o
País, mas que sirva de instrumen-
to para alavancar o progresso.

De acordo com o técnico, ain-
da não está decidido quem fará a
operação do plano, se será a Tele-
brás ou se será criada uma empre-
sa para esta função. Os cenários
de investimentos variam de acor-
do com a extensão do plano, che-
gando a até R$ 15 bilhões. Esses
aportes dependem do alcance
do programa, partindo de uma
operação apenas no atacado, na
qual a estatal faria apenas a trans-
missão de dados, até uma atua-
ção plena, com o governo ofere-

cendo os serviços de internet rá-
pida ao consumidor final.

Testes. Mesmo que o governo
defina o modelo do Plano Nacio-
nal de Banda Larga, sua imple-
mentação vai ficar mesmo para o
próximo presidente. O governo
já admitiu que o máximo que con-
seguirá fazer este ano são testes-
piloto com o projeto em cerca de
300 municípios, ainda não esco-
lhidos. Segundo o governo, se-
rão desde pequenos municípios
a grandes centros urbanos, de lu-
gares ainda não atendidos pela
internet rápida a locais onde os
serviços já são prestados, mas
têm uma população carente que
não pode contratá-los.
/ COLABOROU LEONÊNCIO NOSSA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Votorantim Day reúne
banqueiros em NY
Cerca de 100 executivos de bancos que
operam nos Estados Unidos são espe-
rados para participar nesta sexta-feira,
no hotel New York Palace, em Nova
York, do Votorantim Day. Na ocasião,
eles ouvirão de dois dos principais diri-
gentes do grupo da família Ermírio de
Moraes, o diretor geral Raul Calfat e o
CFO João Miranda, um relato sobre os
resultados de 2009 e as perspectivas
para 2010. É a primeira vez que o Voto-
rantim Day acontece fora do Brasil.
Embora seja de capital fechado, o gru-
po publica balanços trimestrais e aca-
ba de criar uma área de relações com
investidores no seu site. Em 2009, pa-
ra uma receita líquida de R$ 28, 6 bi-
lhões, o Votorantim obteve um lucro
de R$ 4,7 bilhões.

CONSTRUÇÃO
Oportunidades de
US$ 40 bi no Iraque
O governo iraquiano estima que sejam
necessários US$ 40 bilhões para ban-
car os investimentos na área de sanea-
mento e habitação. “A guerra e o em-
bargo comercial dos últimos 15 anos
criaram muitas oportunidades de negó-
cios”, diz Jalal Chaya, presidente da
Câmara de Comércio e Indústria Brasil
Iraque, que está promovendo encon-
tros com empreiteiras brasileiras para
convencê-los a investir no país. “O pro-
blema é que os construtores temem a
falta de segurança no Iraque” , diz
Chaya. “Há regiões seguras no Iraque,
nem tudo é Bagdá por lá.” Para Chaya,
um outro atrativo do mercado iraquia-
no são as oportunidades nos campos
petrolíferos, cuja produção deve ser
ampliada 2,5 milhões para 6 milhões
de barris diários.

MARKETING
Club Social pode
entrar no Guinness
A campanha para os biscoitos Club So-
cial, da Kraft, executada pela agência
paulista de marketing promocional
Saraguato, durante o carnaval baiano

deste ano, é uma séria candidata a
entrar para o livro Guinness World
Records. A Saraguato entregou 623
mil amostras do produto para os
foliões em 12 horas, volume 17 vezes
maior que o recorde atual na catego-
ria distribuição de amostras de ali-
mentos. A ação foi auditada pela Per-
formance, de São Paulo.

MEDICINA
Terceirização, um bom
negócio da Dasa
Tradicionalmente, a terceirização
envolve o fornecimento de uma em-
presa satélite para uma maior. A Da-
sa, de São Paulo, maior empresa de
medicina diagnóstica da América
Latina, inverteu essa prática, inves-
tindo em serviços para clientes de
menor porte, como a coleta de exa-
mes, análise e posterior envio de
resultados. Com mais de 3,6 mil la-
boratórios atendidos no País, a área
terceirizadora foi a que mais cres-
ceu em 2009 na Dasa, com um movi-
mento 36% superior ao de 2008.

FUSÕES & AQUISIÇÕES
Mattos Filho premiado
em dose dupla
O escritório de advocacia Mattos
Filho, de São Paulo, não tem do que
se queixar em relação a seu desem-
penho em 2009 : primeiro foi o prê-
mio National Firm of the Year for
Brazil, concedido pela publicação
International Financial Law Review
Americas Awards. Depois, sua classi-
ficação em primeiro lugar no ran-
king das transações de fusões e aqui-
sições elaborado pela agência
DealWatch, com um total de 33 ope-
rações realizadas na América Latina
no ano passado.

Concentração do varejo
assusta publicitários
Para profissionais reunidos em evento no Rio, maior desafio é tornar
esse movimento favorável para as agências de publicidade do País

US$ 6 bi

Plano de banda larga
é adiado de novo

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

● Apesar de a discussão já durar
vários meses, ainda está pouco
claro como será o funcionamen-
to do Plano de Banda Larga. A
ideia é criar uma estatal, mas
não está decidido se essa empre-
sa atuará só no atacado, com a
transmissão de dados, ou se che-
gará também ao consumidor fi-
nal. Uma das opções é revitalizar
a Telebrás, mas já se cogitou
usar os Correios ou o Serpro.

clayton.netz@grupoestado.com.br

D ona de 85% do mercado na-
cional de equipamentos
neonatal, com as incuba-
doras para bebês prematu-

ros e recém nascidos como carro-che-
fe, a Fanem, empresa familiar de São
Paulo, está pronta para dar um novo
salto nos negócios. A empresa prepa-
ra sua internacionalização com a
abertura de uma fábrica na Índia até
o final de 2011, que deve consumir
investimentos iniciais de US$ 5 mi-
lhões. Até agora, a Fanem já destinou
US$ 1 milhão para abrir um escritório
em Nova Délhi e uma rede de distri-
buição no país. A decisão de ir para a
Índia veio de uma constatação prosai-
ca. “Nasce um bebê indiano a cada
segundo”, diz Marlene Schmidt, dire-
tora executiva da Fanem, herdeira do
negócio fundado por seu avô, o imi-
grante alemão Arthur Schmidt, há 85
anos. “Ao saber disso, não tive dúvi-
da: é pra lá que eu vou.” Segundo ela,
com a fábrica indiana a Fanem pre-
tende aumentar o seu faturamento
em 10%.

A exportação passou a ser o foco
dos negócios da Fanem a partir de
2000, quando a empresa atingiu uma
capacidade produtiva maior do que a
demanda interna era capaz de absor-
ver. Diante disso, resolveu procurar
novos mercados. Inicialmente, bus-
cou o apoio da Agência Brasileira de
Exportações e Investimentos
(Apex) e passou a participar de feiras
internacionais do setor de equipa-
mentos hospitalares, para mostrar
seus produtos. “Também aproveita-
mos para conhecer a cultura de negó-
cios de outros povos”, diz Marlene.

O primeiro lote de incubadoras da
Fanem seguiu para Angola, na África,
há uma década. De lá para cá, a empre-
sa espalhou seus produtos por 93 paí-
ses de todos os continentes. Entre
eles, Egito, Arábia Saudita, Rússia,

Holanda, Grécia, Tailândia, Colômbia e
Peru. Atualmente, as vendas externas
representam 35% do seu faturamento,
mantido em segredo por Marlene. Para
fidelizar os importadores mais impor-
tantes, a Fanem mantém um programa
de relacionamento especial, que inclui
visita à suas instalações e passeios turís-
ticos pelo Brasil.

Toda a tecnologia dos produtos da Fa-
nem, que conquistaram clientes entre
alguns dos centros de referência do Bra-
sil, como o Hospital Albert Einstein e
Hospital das Clínicas, é feita em casa

por uma equipe de 19 engenheiros da
área de pesquisa & desenvolvimento.
Mais precisamente na fábrica de Guaru-
lhos, que ocupa uma área construída de
13 mil metros quadrados e emprega 280
funcionários. “Temos o apoio do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, mas a in-
teligência sai daqui de dentro”, diz Djal-
ma Luiz Rodrigues, diretor industrial
da Fanem e marido de Marlene. A fábri-
ca produz três mil incubadoras e equipa-
mentos laboratoriais por mês. As incu-
badoras respondem por três quartos
das receitas da Fanem.

LUIZ LARA
PRESIDENTE DA ABAP
“Cada vez mais, é preciso
conhecer os hábitos de consumo
locais. A globalização vai
intensificar o uso da linguagem
de comunicação local.”

“Há um fenômeno crescente de
marcas vindas do Nordeste, de
Minas ou do Sul. Se o Brasil vai
ser uma das cinco economias do
mundo e a classe C é mesmo
49% da população, isso é
inexorável.”

● Jogo complexo

Fanem vai fabricar
incubadoras na Índia

Alexandre Rodrigues / RIO

A consolidação no varejo, um
dos setores que mais demandam
publicidade, preocupa as agên-
cias de propaganda, que têm o
desafio de tornar o movimento
favorável ao segmento. É o que
apontou o presidente da Associa-
ção Brasileira das Agências de Pu-
blicidade (Abap), Luiz Lara, on-
tem, no Rio, onde abriu o 7.º En-
contro Brasileiro das Agências
de Propaganda (Ebap).

Segundo Lara, a retomada do
crescimento da economia, com
especial desempenho do varejo,
e o “ano midiático”, com Copa
do Mundo e eleições, deverão
proporcionar um crescimento
de 12% no faturamento das agên-
cias de publicidade em 2010.

O dirigente admitiu que a cria-
ção de grandes conglomerados
varejistas – como a Máquina de

Vendas, fruto da união de Insi-
nuante e Ricardo Eletro, e a inte-
gração das Casas Bahia e do Pon-
to Frio ao Grupo Pão de Açúcar –
preocupa o setor, mas pode virar

uma oportunidade.
Um dos ganhos de sinergia

que motivam os negócios é o in-
vestimento em publicidade,
componente essencial para o se-
tor, movido a constantes promo-
ções. Lara defende que o cresci-
mento das vendas e o acirramen-
to da competição poderá aumen-
tar o volume de investimentos
em propaganda e que isso deve-
ria ser feito por agências de mer-
cado, e não concentrado em
agências próprias.

O Grupo Pão de Açúcar fez es-
sa opção para o barateamento
do custo dos serviços de marke-
ting. Por enquanto, Insinuante e
Ricardo Eletro mantiveram suas
agências, mas Casas Bahia e Pão
de Açúcar já transferiram a verba
de propaganda do Ponto Frio pa-
ra a Young & Rubicam. No futu-
ro, especula-se, tudo poderá ser
concentrado na PA, a agência

própria do Pão de Açúcar.
“A consolidação preocupa,

mas a gente acredita que os inves-
timentos em propaganda vão au-
mentar. Com as novas platafor-

mas de mídia e o aumento do
consumo, vai ter de falar com
mais gente. Mas é um jogo mais
complexo, mais acirrado, e te-
mos de nos preparar para dispu-

tar contas”, afirmou Lara, em en-
trevista coletiva após a palestra
de abertura do evento, feita pelo
presidente da Lojas Renner, Jo-
sé Galló.

Valorização regional. A portas
fechadas, Galló falou à plateia de
mais de 350 profissionais do
meio publicitário de 218 agên-
cias, sendo 130 delas localizada
fora do eixo Rio-São Paulo, so-
bre a estratégia de mídia que
acompanhou a expansão da sua
rede de lojas. Para ele, a empre-
sa, que nasceu no Rio Grande do
Sul e hoje tem alcance nacional,
obteve sucesso graças aos traba-
lhos de agências regionais. Atual-
mente, a Renner é atendida pela
Paim, de Porto Alegre.

Para Lara, a emergência de re-
des regionais de varejo gera opor-
tunidade para as agências locais
crescerem. No entanto, ele aler-
tou que elas precisam se organi-
zar para manter a rentabilidade.
Em parceria com a Federação
Nacional das Agências de Propa-
ganda (Fenapro), a Abap traçou
ações para aumentar a defesa da
autorregulamentação e a profis-
sionalização do setor.

Alcance do plano
ainda está
pouco claro

Pé na estrada. A Fanem, de Marlene e Djalma Rodrigues, exporta para 93 países

foi a receita gerada com as exporta-
ções do agronegócio em março,
valor recorde registrado no mês.
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Ruy Mesquita recebe Prêmio
Abap/Ícones da Comunicação

Reunião realizada ontem
com o presidente Lula
e ministros não foi
conclusiva. Novo
encontro já foi marcado

SERGIO NEVES/AE

Crescimento. Lara vê oportunidades na expansão do varejo
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