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Oi pode
ficar com a
banda larga
do governo

✽

Cenário: Renato Cruz

Avanço da empresa
evidencia conflitos
dentro do governo

O

Três dias depois de a empresa levar oferta a
Brasília, governo desiste de plano próprio
Leonencio Nossa
Gerusa Marques
Tânia Monteiro
BRASÍLIA

Depois de quatro meses batendo na tecla de criar uma superestatal para massificar a internet rápida no País, o governo decidiu que o Plano Nacional de Banda Larga será implantado em parceria com as
empresas de telefonia. A confirmação vem apenas três dias
depois de a Oi ter apresentado
à ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, uma proposta de assumir a dianteira do projeto.
Para reforçar sua sugestão
com o governo, o presidente da
Oi, Luiz Eduardo Falco, se reúne
hoje, às 14 horas, com o ministro
dasComunicações,JoséArturFilardi. Segundo uma alta fonte do
governo, nessa nova configuração,aTelebrás faráapenas aoperaçãonoatacado, oferecendo capacidade de transmissão de dadosa empresas privadas, que podem ser desde pequenos provedores a operadoras de telefonia
celular, por exemplo.
Um técnico do setor afirmou

quea Oi sepropõe a cobrar R$ 35,
pelos serviços de internet rápida, daqueles clientes que já têm
uma linha telefônica da empresa. Mas nos locais onde as ligações ainda tiverem de ser feitas,
opreçoaoconsumidorfinalsubiria para R$ 45. Esses valores, correspondentes a uma velocidade
acima de 600 quilobits por segundo (kbps), seriam possíveis
com contrapartidas do governo,
na forma de liberação de recursos dos fundos setoriais das telecomunicações e eventual desoneração tributária.
A iniciativa da Oi abriu caminhopara queo Paláciodo Planalto voltasse a pensar numa parceria com as teles. Até porque, segundo um técnico que participa
das discussões, o governo já vinha tendo dificuldades de fechar
as contas para o lançamento do
plano, diante das sinalizações da
área econômica de que não seria
possível mexer no orçamento
deste ano para alavancar recursos para o programa.
O plano, sem as teles, contaria
neste ano apenas com cerca de
R$ 200 milhões, que foram aportados para a Telebrás no fim de

Iniciativa. Falco, da Oi, apresentou projeto da empresa ao governo na sexta
2007. Nesse caso, as metas de
2010, que já tinham sido redimensionadas para um projetopiloto em 300 cidades, teriam sido reduzidas para 100 cidades.
Capital estatal. Em meio a es-

te cenário pouco otimista, a Oi,
usando da credencial de ter 49%
de capital estatal (por meio do
BNDES e fundos de pensão), decidiu entrar de vez na disputa,
argumentando que o governo
não conseguiria oferecer serviços mais baratos, a não ser que
montasse uma infraestrutura
queoperassecomprejuízoconsiderável por um longo prazo.
Na reunião de quinta-feira
comváriosministros,opresidente Luiz Inácio Lula da Silva já te-

Nos EUA, TV aberta espera se
fortalecer com a banda larga
Segundo radiodifusores
americanos, público jovem se afasta da TV
por assinatura com
o avanço da internet

Astronautas
participam de
abertura do evento

Ethevaldo Siqueira

● A mais de 400 quilômetros de

ENVIADO ESPECIAL
LAS VEGAS

altura sobre a Terra, dois astronautas saudaram os participantes do NAB Show 2010, na abertura dos trabalhos e da exposição, que aconteceu ontem.
Foram eles o astronauta Timothy Creamer e seu companheiro

Diferentemente do que ocorre
em muitos países, os radiodifusores americanos parecem não
ter medo de encarar as profundas mudanças tecnológicas que
se aproximam sob o nome geral
de convergência digital. Essas
mudanças são, no mínimo, três:
TV via internet (IPTV), TV 3D e
TV móvel. A que mais parece
preocupar é a primeira delas, a
chamadaTVonline,quepermitirá a recepção de programas em
qualquer dispositivo fixo ou móvelcom acesso à internet debanda larga.
O melhor exemplo dessa disposição para preparar-se para os
novos desafios do futuro é a ati-

tude da National Association of
Broadcasters (NAB, na sigla em
inglês da Associação Nacional
dos Radiodifusores) de discutir
amplamente não apenas o novo
cenário, como também o impacto da mudança de paradigmas e
suas consequências sobre o modelo de negócios da TV.
Para a grande maioria dos radiodifusores, não há mais tempo a perder. O plano nacional de
bandalarga norte-americano es-

de bordo Soichi Noguchi, integrantes da 23ª missão da Estação Espacial Internacional (ISS,
sigla de International Space Station), que falaram diretamente da
ISS aos participantes deste NAB
Show.
O evento, que reúne em Las
Vegas cerca de 80 mil profissionais de multimídia – rádio, TV e
cinema digital – é marcado pelo
otimismo na retomada do desenvolvimento do setor de eletrônica
de entretenimento.

tá em discussão no Congresso
dos Estados Unidos e deverá ser
aprovado em alguns meses.
Quais serão suas consequências
para a TV aberta? Para alguns,
ela terá de mudar radicalmente
não apenas seu conteúdo bem
como seu modelo de negócio.
Para outros, a convergência entre TV e internet de banda larga
abrirá tantas novas perspectivas e oportunidades que poderá
até fortalecer o velho conceito

ria revelado a preocupação de
não criar novas despesas para o
governo. Segundo um interlocutor do Palácio do Planalto, Lula
disse, no encontro, que não gostaria que a estatal de banda larga
representasse ônus para o País,
mas que fosse um instrumento
para alavancar o progresso.
Outro argumento da Oi é de
que sua infraestrutura já está
pronta – com rede principal (backbone) e ramificações – e operando em quase todo o País, com
exceção de São Paulo, área de
concessãodaTelefônica,quelançou um plano com o governo do
Estado. A parceria com a Oi possibilitaria ao governo lançar um
programa que pudesse ser implantado com mais rapidez.

● Fôlego

Com o uso da
infraestrutura
da Oi, o
governo teria
mais tempo
para resolver
as pendências
jurídicas e
legais que
envolvem
a Telebrás
e a rede
óptica da
Eletronet

Plano Nacional de Banda Larga,
que começou a ser discutido pelo
governo no ano passado, tinha um
objetivo claro: chegar à campanha
com um discurso para atender ao eleitorado
que vê na internet uma ferramenta para melhorar as condições de vida da família.
Paraessemovimento,confluíramduasvertentesnogoverno.Deumlado,estavamaqueles que queriam a volta da Telebrás, como
uma estatal a se opor ao “monopólio” das
empresas privadas, numa combinação de
ideologia estatizante e de interesse em se
criar mais uma empresa governamental, com
um orçamento gordo e centenas de cargos a
serem ocupados. De outro, aqueles que acreditam na ideia de “campeões nacionais”, de
empresas privadas que concentram o mercado e passam a operar sob influência decisiva
do governo, seja por meio de participação
acionária direta do Estado, seja pelo acesso a
crédito de bancos oficiais.
Por um momento, o primeiro grupo parecia levar a melhor, mas a influência dos que
defendem a volta da Telebrás, pelo menos
como uma empresa para competir diretamente com a iniciativa privada, começou a se
enfraquecer com a denúncia contra o ex-ministro José Dirceu, em fevereiro. Ele tem negócios com Nelson dos Santos, empresário
quecomprou ocontroleda Eletronet,empresa falida que tem o governo como acionista,
por R$ 1. A principal proposta para a banda
larga governamental era de que a Telebrás
fosse a gestora da rede óptica da Eletronet e
de outras estatais.
A Oi se apresenta agora como paraestatal e
principal instrumento de universalização da
banda larga, e a volta da Telebrás pode ficar
para depois. Um dos defensores da Oi no governo é o presidente do BNDES, Luciano
Coutinho. Ele promoveu o encontro entre o
presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, e a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra. O BNDES tem 31,4% do controle da companhia, e
participou ativamente do processo de compra da Brasil Telecom pela Oi.
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de uma TV aberta e gratuita.
Fantasma. Diante dos pessimistas, que acham que a TV aberta
está condenada ao desaparecimento, o vice-presidente da
NAB, Dennis Wharton, diz com
todas as letras: “É um fantasma
que assusta crianças, para dizer
o mínimo. Quem está acompanhando os debates que estão
ocorrendo entre os radiodifusores verá que estamos preparando exatamente um movimento
para incentivar não apenas a TV
aberta na atmosfera, como a TV
online(viainternetde banda larga) e restringindo nossa aposta
em outros sistemas de distribuição. Pergunte a qualquer jovem
de 21 ou 22 anos de idade como
ele está recebendo seus programas de TV. Raros são aqueles
que estão pagando assinatura de
TV a cabo ou satélite. Eles estão
usando a combinação de TV via
atmosfera e serviço online.”
Para muitos, a transição final
da TV analógica para a TV digital
dá novo fôlego à TV aberta. E o
melhor exemplo citado nas discussões foi o Richard Schneider,
um fabricante de antenas UHF
especiaisparaaTV digital, doEstado do Missouri, que está vendendo tudo que produz: “Só no
mês da transição, em junho de
2009, vendemos 500 mil antenas. E continuamos vendendo

Imagem. TV aberta esbanjou otimismo na NAB Show 2010
100 mil antenas por mês. De lá
para cá, o interesse pela TV digital cresceu tanto que 35 milhões
de pessoas retiraram seus
cupons para obter desconto na
compra de set-up boxes (receptores-conversores digitais).”
A própria indústria de equipamentos se prepara para a nova
TVabertaonline.Umbomexemplo é a Sezmi, que produz um kit
para recepção de TV em qualquerlugardomundo,comrecep-

tor e gravador a alta definição,
comcontroleremoto.Emsuapublicidade, a Sezmi promete oferecer ao usuário “filmes, shows,
grandes transmissões esportivas, enfim, todo tipo de entretenimento que ele quiser, sem ter
que pagar nenhuma assinatura a
operadoras de TV por cabo ou
satélite.”Seootimismodaindústria e das emissoras prevalecer,
como nestes dias do NAB Show
2010, a TV aberta estará salva.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B14.

TIM Brasil amplia
investimento para
R$ 2,5 bilhões
A empresa espera
retomar o crescimento
em 2010, depois de um
ano de esforço para
recuperar a operação
Renato Cruz

Depois de um ano no esforço de
colocar a casa em ordem, Luca
Luciani, presidente da TIM Brasil, precisa demonstrar este ano
que a empresa é capaz de retomar o crescimento. Para isto, o

executivo italiano anuncia hoje,
em Milão, um aumento de cerca
de 20% nos investimentos de
2010, quando comparados ao
ano anterior, para R$ 2,5 bilhões.
“Vamosfazeresseinvestimento com recursos próprios”, disse
o executivo, em entrevista por
telefone. A TIM Brasil projeta
um crescimento maior do que
5% para a receita de 2010, e que a
margem de lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês)ultrapassará25%,comparados a 23% em 2009. Em 2009, a

receita líquida da TIM Brasil
caiu 0,7%, para R$ 12,09 bilhões.
Segundo o executivo, um terço do investimento previsto em
rede será usado na expansão da
capacidade, um terço na ampliaçãodacoberturadevoz,com tecnologia de segunda geração
(2G), e o restante no crescimento da rede de terceira geração
(3G), aproveitando a redução de
gastostrazidapelacompradaIntelig.
Quando assumiu o comando
da subsidiária brasileira, no começo de 2009, Luciani encontrou uma empresa em crise. No
● Smartphones

A TIM Brasil planeja lançar, no
segundo semestre, modelos de
baixo custo de celulares
inteligentes, que permitem uma
experiência de navegação na
internet parecida com a dos PCs.

ano anterior, a TIM havia perdido o segundo lugar do mercado
para a concorrente Claro, e chegou a acumular prejuízo de R$
142 milhões em um semestre,
que foi revertido até o fim do período. A percepção de qualidade,
por parte de seus clientes, estava
muito baixa, e a maior parte do
esforço feito no ano passado foi
para melhorar o serviço de voz.
“A voz foi o foco em 2009, e
continua sendo em 2010”, disse
o presidente da TIM. Segundo o
executivo, a empresa fará um esforço para melhorar a cobertura
e a qualidade do serviço de dados no segundo semestre, instalando em grandes cidades, como
SãoPaulo,capacidadeparaoferecer velocidades de 14 megabits
porsegundo(Mbps),queequivaleasete vezesaconexãode internet fixa comumente vendida.
Lucianiapostanumincrementodoserviçodedadoscomaintegração da Intelig, operadora ad-
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Investir. Luciani, da TIM
quirida pela TIM Brasil no ano
passado. “O grande componente da Intelig é a fibra”, disse. “Seja com parceria, como a Eletropaulo, seja com capacidade direta, teremos pacotes que combinam voz fixa e internet.”

Emmarço, a Intelig lançou um
pacote de banda larga e telefonia
via rede elétrica, usando a tecnologia chamada de Broadband
over Powerlines (BPL). Por
meiode um acordocom aEletropauloTelecom, aempresacomeçou a oferecer o serviço em 350
edifícios de São Paulo, o que corresponde a 18 mil residências.
Recentemente, a Telecom Italia foi alvo de rumores sobre mudança de controle. Uma das possibilidades seria a venda da operadora italiana para a espanhola
Telefónica, que participa de seu
grupo de controle. Outra seria a
venda da TIM Brasil para a Telefónica. Apesar das notícias sobre
negociações, não houve nenhum resultado concreto. “Esse
é um assunto dos acionistas,
mas posso dizer que o Grupo Telecom Italia vai fortalecer muito
a operação no Brasil. A expansão
do grupo vem do Brasil”, disse
Luciani.

