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Denúncias de descumprimento
do limite de 30% de capital es-

trangeiro em empresas de comu-
nicação serão alvo de uma au-
diência pública na Câmara dos
Deputados. O debate está previs-
to para o dia 6 de julho.

O requerimento foi apresenta-
do pelo deputado Eduardo Go-
mes (PSDB-TO), na Comissão
de Ciência e Tecnologia da Câ-
mara. “(O assunto) não pode fi-
car como terra de ninguém ou
terra sem lei. Tem de descobrir

quem não está fiscalizando”, res-
saltou Gomes.

Na lei. O artigo 222 da Consti-
tuição Federal determina que o
controle dos meios de comunica-
ção deve ser exercido por brasi-
leiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos. A Constitui-
ção também estabelece que a par-
ticipação de capital estrangeiro
nas empresas está limitada a

30% do total.
Entre as motivações para a

convocação da audiência, Go-
mes destacou a veiculação de
conteúdo jornalístico por sites e
portais na internet que têm pro-
vedores internacionais reconhe-
cidamente como proprietários.

O parlamentar lembrou tam-
bém que, recentemente, come-
çou a ser editado no País o jornal
Brasil Econômico, publicado por
uma empresa da qual faz parte o
grupo português Ongoing. O de-
putado observou que a empresa
está registrada no nome de Ma-
ria Alexandra Mascarenhas Vas-
concelos, esposa brasileira do
controlador da Ongoing, Nuno

Vasconcelos, que nasceu em Por-
tugal.

O presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), vai convi-

dar para a audiência o ministro
das Comunicações, José Artur Fi-
lardi; o ministro da Justiça, Luiz
Paulo Barreto; o advogado-geral
da União, Luiz Inácio Adams; e o
procurador-geral da República,
Roberto Gurgel.

Também estarão presentes
Luiz Roberto Barroso e Tércio
Sampaio Ferraz, representando
a Abert (Associação Brasileira
de Rádio e Televisão) e a ANJ (As-
sociação Nacional de Jornais),
respectivamente. Outros convi-
dados serão Paulo Castro (Por-
tal Terra) e Maria Alexandra
Mascarenhas de Vasconcelos
(Brasil Econômico). / KARLA
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Pesquisa encomendada pela Se-
cretaria de Comunicação (Se-
com) da Presidência da Repúbli-
ca aponta que os jornais impres-
sos são lidos por 46,1% dos brasi-
leiros, enquanto as revistas são
consumidas por 34,9% da popu-
lação.

Já a televisão e o rádio são os
meios de comunicação mais uti-
lizados pelas pessoas para obter
informações. De acordo com o
levantamento, 96,6% dos entre-
vistados assistem TV, enquanto
o rádio é utilizado por 80,3%. Os
jornais seguem na terceira posi-
ção entre os veículos mais pro-
curados, enquanto o uso da in-
ternet tem se ampliado.

Entre os que afirmaram ler
jornais, 24,7% o fazem diaria-
mente. Os que leem apenas
uma vez por semana somaram
30,4%. “Dos leitores de jornais,
42,3% consideram o domingo o
dia mais importante da semana
para se ler jornal, enquanto que
outros 30,6% apontaram como
dia mais importante de leitura a
segunda-feira”, explicam os
coordenadores do trabalho.

A pesquisa “Hábitos de Infor-
mação e Formação de Opinião
da População Brasileira” foi fei-
ta pela empresa Meta, a pedido
do Palácio do Planalto, para aju-
dar na “orientação dos esforços
de comunicação do governo”. O
levantamento ocorreu entre os
dias 31 de janeiro e 5 de feverei-
ro, quando foram ouvidas 12 mil

pessoas em 539 cidades no País.
A Meta é um instituto de pesqui-
sa criado em 1991 em Porto Ale-
gre (RS) e é dirigida por Flávio
Eduardo Silveira. O instituto já
fez outros levantamentos para
a Secom.

Internet. O uso da internet
também vem se consolidando

no País. Os dados apontam que
46,1% da população costuma
acessar a rede de computado-
res. Desse total, 66,5% possuem
acesso em casa. A banda larga
via cabo é o tipo de conexão
mais usada entre esses internau-
tas.

O acesso à rede mundial de
computadores está diretamen-

te associado à renda. Entre as
famílias com rendimento supe-
rior a 10 salários mínimos, o por-
centual de uso é de 79,9%.

Mas a internet ainda está mui-
to associada ao lazer. Apenas
24,8% das pessoas que acessam
a rede o fazem para buscar infor-
mações. Entre os internautas,
47,7% costumam ler jornais, blo-

gs ou notícias pela rede.
Além de dominar a preferên-

cia dos brasileiros, a televisão
também lidera o ranking dos veí-
culos com maior credibilidade
no País.

De acordo com a pesquisa, a
TV aberta é apontada por 69,4%
dos entrevistados como o meio
de comunicação mais confiável,
seguida pelo rádio (7,2%), inter-
net (6,5%) e jornal impresso
(6,3%).

A pesquisa encomendada pe-
lo governo mostra ainda que o
poder de influência dos meios
de comunicação é relevante. En-
tre os entrevistados, 7,9% afir-
maram que “sempre” mudam
de ponto de vista de acordo com
as informações obtidas, enquan-
to 62,9% admitiram que isso
acontece “às vezes”.

Ao mesmo tempo em que
exerce influência, a população
também considera que a im-
prensa não faz um trabalho isen-
to e imparcial. Pelo levantamen-
to, 57,3% dos entrevistados con-
sideram que as notícias veicula-
das são tendenciosas e parciais,
enquanto 24,3% apontam isen-
ção no material produzido.

Câmara vai debater presença
do capital estrangeiro na mídia

● Destaques

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

EM R$ BILHÕES

● Diferenças encontradas na avaliação
das quatro marcas mais valiosas de
empresas brasileiras nos rankings das
consultorias Brand Analytics, Brand
Finance e Interbrand

Em vez de ter se deixado
encantar pela ascen-
são econômica das clas-
ses emergentes, Silvio
Corrêa da Fonseca, o
senhor elegante da fo-

to ao lado, manteve intocada a base
da estratégia que adotou quando fun-
dou a Lincx, operadora paulista de
planos de saúde, fundada em 1994: a
opção preferencial pelos clientes das
classes A e B. “Não nascemos para ser
massificados”, diz da Fonseca. A Lin-
cx é a segunda entre os planos de saú-
de premium, um nicho com cerca de
150 mil clientes no Brasil e que movi-
menta R$ 800 milhões anuais. Restri-
to, é explorado por apenas três com-
petidores: além da Lincx, atuam a ar-
gentina Omint, líder, e a Care Plus.

Atualmente, mais de 80% da cartei-
ra de clientes da Lincx concentra-se
em planos corporativos, incluídos en-
tre os pacotes de benefícios para os
executivos de primeira linha. Empre-
sas como a fabricante de brinquedos
Estrela e a seguradora Assurant têm
planos da Lincx. Entre os atrativos
do plano de saúde estão consultas
com profissionais renomados, como
o cardiologista Adib Jatene e o cirur-
gião Raul Cutait. Além disso, o plano,
que custa de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil por
mês para pessoas na faixa dos 40
anos, ressarce boa parte do dinheiro
gasto em cirurgias eletivas realizadas
no exterior e envia médicos à casa ou
ao escritório de usuários demasiado
ocupados para comparecer aos con-
sultórios.

Antes de abrir a Lincx, da Fonseca,
um supersticioso oftalmologista for-
mado pela faculdade de Medicina de
Santos, encomendou um estudo pa-
ra um numerólogo. Por recomenda-
ção do guru, ele decidiu que, embora
a sede devesse ser inaugurada no dia
23 de novembro de 1993, a Lincx só

deveria começar a operar oficialmente
mais de dois meses depois, no dia 2 de
fevereiro do ano seguinte. “Cortamos a
fita inaugural com o prédio ainda em
obras”, diz da Fonseca, que se tornou
supersticioso na época do vestibular pa-
ra medicina. “Já havia prestado dois exa-
mes, sem sucesso. Então, virei o relógio
de ponta-cabeça e passei”, diz. “Nunca
mais usei o relógio de outro jeito.”

Até o final de 2006, quando a Lincx
tinha cerca de 17 mil clientes, o único
canal de vendas eram 35 senhoras da so-
ciedade paulistana que atuavam como
promotoras, indicando os planos de saú-
de às pessoas de seus círculos de amiza-
de. Preocupado com a ampliação do qua-
dro de associados, da Fonseca resolveu,
a partir de dali, recorrer a corretoras
profissionais, especialmente para a co-
locação dos planos corporativos. De
acordo com da Fonseca, a preferência
por trabalhar com mulheres não se dá
por acaso – são 130 num quadro de 140
funcionários. “Elas são muito mais sen-
síveis na hora de atender um cliente
com problemas”, diz da Fonseca.

A nova política de comercialização
deu certo: desde então, o número de
clientes quase dobrou para os atuais 33
mil. Com isso, o faturamento aumen-
tou de cerca de R$ 100 milhões em 2006
para R$ 168 milhões no ano passado.
Esse crescimento tem despertado aten-
ção de fundos de private equity. Mais de
três deles fizeram propostas de investi-
mentos na Lincx. Para da Fonseca, po-
rém, a empresa, que foi criada em parce-
ria com os ex-colegas de república dos
tempos de faculdade, Jair Monaci e Al-
ceu Domingos Iann, não precisa de
mais sócios para atingir seus objetivos
de crescimento. “Não vamos abrir mão
do nosso nicho”, diz da Fonseca.

Segundo ele, um dos motivos para
não popularizar os planos e ampliar a
massa de clientes da Lincx é o desejo de
manter a qualidade no atendimento
que a diferencia da concorrência. “Nos-
sos funcionários, do manobrista à secre-
taria, são treinados para proporcionar
um atendimento encantador”, afirma.
“O inchaço da base de cliente colocaria
tudo isso a perder.”

clayton.netz@grupoestado.com.br

EDUARDO GOMES
DEPUTADO FEDERAL (PSDB-TO)
“(O assunto da participação
estrangeira nas empresas
de mídia) não pode ficar como
terra de ninguém ou como
terra sem lei. Tem de descobrir
quem é que não está
fiscalizando”

Brand Finance
Bradesco 23,1

Itaú 12,0

Banco do Brasil 11,6

Petrobrás 9,7

Brand Analytics Valor
Petrobrás 19,2

Bradesco 14,8

Itaú 13,2

Banco do Brasil 11,0

Pesquisa mostra que 46,1% da população lê jornal
Estudo encomendado pelo governo aponta também que o uso da internet para obtenção de informações vem se consolidando no País

Interbrand
Itaú 20,6

Bradesco 12,3

Petrobrás 10,8

Banco do Brasil 10,4

21,4%
dos entrevistados na
pesquisa encomendada
pelo governo dizem
acompanhar de perto as
notícias em geral, enquanto
68,4% acompanham
pouco e 10,2% dizem
não acompanhar

54,3%
dos entrevistados se
interessam por assuntos
sociais, enquanto os temas
econômicos atraem 47,8%
dos pesquisados e, os
assuntos políticos, 32,5%

● Fiscalização

A opção preferencial da
Lincx pela altíssima renda

Nicho. A Lincx quer crescer num mercado de R$ 800 milhões por ano, diz da Fonseca
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VALOR DA MARCA
Por que as consultorias
divergem tanto?
No final da semana passada, a consulto-
ria Interbrand divulgou a lista das mar-
cas mais valiosas do Brasil. Pela sétima
vez consecutiva, deu o Banco Itaú na
cabeça. Sua marca foi avaliada em R$
20,6 bilhões, seguida pelo Brades-
co(R$ 12,3 bilhões), Petrobrás (R$ 10,8
bilhões) e Banco do Brasil (R$ 10,4 bi-
lhões). A divulgação do trabalho da In-
terbrand, que foi precedida por duas
outras consultorias de marca, a Brand
Analytics e a Brand Finance, chama a
atenção para um fenômeno: afora o
fato de que entre os quatro primeiros
colocados estejam os mesmos nomes
(Itaú, Bradesco, Petrobrás e BB), não
há a menor coincidência entre os valo-
res apurados para cada marca e em sua
consequente colocação no respectivo
ranking (veja a tabela acima).

Subjetividade
Enquanto que para a Interbrand a mar-
ca do Itaú é a que vale mais, para a
Brand Finance a mais valiosa é a do Bra-
desco e para Brand Analytics é a da Pe-

trobrás. Essa discrepância parece
preocupar os próprios consultores.
“É uma situação que incomoda, e é
estranha para os leigos”, admite Ale-
jandro Pinedo, diretor geral da Inter-
brand. “Tanta divergência é ruim
para o prestígio da própria ferramen-
ta”, afirma Eduardo Tomiya, diretor
da Brand Analytics. Segundo Gilson
Nunes, diretor da Brand Finance, o
motivo das diferenças não estaria
nas metodologias empregadas pelas
consultorias, que seriam semelhan-
tes. “O problema está em compo-
nentes intangíveis, como a força da
marca e a projeção do lucro futuro”,
diz. “Aí o grau de subjetividade aca-
ba influenciando o resultado.”

ENERGIA
A Light está de
volta a São Paulo
Após 30 anos, a companhia de ener-
gia Light retorna ao mercado paulis-
ta. Na próxima segunda-feira, 21, a
empresa carioca inaugura o escritó-
rio da nova unidade, denominada
Light Com, na região da avenida
Paulista. Chega no maior centro eco-
nômico do País, já com 16 clientes
em seu portfólio, e disposição para
disputar o mercado de comercializa-
ção de energia para grandes consu-
midores instalados na capital e no
interior. A Light tem geração pró-
pria, proveniente de seis usinas hi-
drelétricas instaladas no Rio Paraí-
ba, localizadas entre São Paulo e Rio
de Janeiro, com capacidade instala-
da de 800 megawatts.

ILUMINAÇÃO
Gaúcha Intral foca
em economia energética
A Intral, empresa da serra gaúcha
voltada à iluminação, vai investir R$
5 milhões neste ano no desenvolvi-
mento de lâmpadas mais econômi-
cas e na ampliação de seu quadro de
funcionários, como parte de seu pla-
no de expansão. Baseada em Caxias
do Sul, a Intral pretende atingir fatu-
ramento de R$ 200 milhões em
2010, um aumento de 30% sobre a
receita de R$ 140 milhões de 2009.

FELIPE RAU/AE–13/3/2010

Segundo a Constituição,
estrangeiros não podem
ter participação superior
a de 30% em empresas
de mídia no País

ERNESTO RODRIGUES/AE

Preferência. Segundo a pesquisa, o domingo é o dia mais importante para os leitores de jornais
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