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* ALERTA: Nova falha no Windows permite

violação do controle de contas de usuário

* NAVEGUE: Versão 11 do browser Opera já está

disponível, mas ainda em fase de testes. Entre as

novidades, o empilhamento de abas
Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

Boca a boca em Las Vegas
● Todo mundo que parte pa-
ra Las Vegas, nos EUA, re-
pete a frase de efeito: “O
que acontece em Vegas fica
em Vegas”. Difícil é cumprir
o prometido. A capital mun-
dial do entretenimento e do
pecado, que abriga os cas-
sinos mais glamourosos e a
arquitetura mais cafona do mundo, é
conhecida pelo exagero. No meio de
tantos estímulos visuais, um simples
letreiro passaria despercebido. Para
fazer as pessoas virarem o pescoço, é
preciso ser muito grande e luminoso.
Foi estimulando o boca a boca que a
cidade construiu sua mística e se
tornou um dos lugares mais visitados
do mundo, em pleno deserto.

Não poderia ser outra a cidade para
abrigar o Womma Summit, o evento
anual da Word of Mouth Marketing As-
sociation, principal associação mundial
de marketing de boca a boca e mídia
social. São agências, consultorias e
anunciantes que abordam diferentes
disciplinas do Marketing, como relações
públicas, propaganda e marketing de
guerrilha, como a Espalhe.

Cinco anos após o advento das
redes sociais, os profissionais reu-

nidos em Vegas vêm apro-
fundando a cada ano a dis-
cussão sobre por que al-
guns temas estimulam
mais a conversa do que
outros. A questão da men-
suração também se tornou
um assunto fundamental
nesse aprendizado, que

está obrigando as empresas a se re-
estruturarem para falar com as pes-
soas.

Isso mesmo, a empresa, não a agên-
cia. Falar com os consumidores, como
mostrou o Womma 2010, é responsa-
bilidade corporativa. Não do marketing,
não de Relações Públicas e não do
estagiário-blogueiro. Mas de toda a em-
presa, começando pelo RH.

Em 60 anos de mídia de massa e
orçamentos milionários, as grandes
marcas não aprenderam a conversar
com seus consumidores. O processo
era de mão única: discurso publici-
tário, press releases, promoções, te-
lemarketing ativo e passivo, ativações
no PDV. Pouca conversa interessante,
apenas discurso corporativo correto e
sem graça.

Foi preciso que as ferramentas so-
ciais na internet dessem voz a qualquer

um que tivesse uma boa história para
contar e não necessariamente dinheiro
para pagar, para que as marcas en-
tendessem a importância de entrar na
conversa de seus públicos.

O congresso do Womma de 2010
mostrou que existe uma mudança de
prioridades acontecendo na comuni-
cação corporativa. A mídia paga tem
perdido espaço para canais proprie-
tários da empresa na internet. É no
blog, na fanpage do Facebook, no
perfil do Twitter, no Formspring e no
canal do YouTube da empresa que a
conversa pode ser medida e estimu-
lada. E é nessas ferramentas que os
conteúdos se tornam mais interes-
santes e são potencializados pela mí-
dia espontânea. A mídia paga entra na
estratégia de comunicação para ala-
vancar e trazer mais gente para essa
conversa.

O que acontece em Vegas vira tren-
ding topic no Twitter. Os empresários e
gângsteres da cidade do pecado sabem
disso desde a fundação do primeiro
cassino, em 1946. Agora as empresas
descobriram que isso não é pecado.

Todo o conteúdo das palestras foi transmitido
em www.blogdeguerrilha.com.br/womma.

Anatel abrirá TV a cabo para novas empresas
Quando sair o regulamento, competidores interessados poderão escolher áreas do país onde prestarão o serviço

Arquivo

JARBAS VALENTE: “Não se pode criar reserva de mercado para um grupo. Tem que haver competição”

Mônica Tavares

● BRASÍLIA. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
abrirá o setor de TV a cabo a
novos competidores, que po-
derão prestar o serviço em
quantas regiões desejarem. Se-
gundo o planejamento setorial
aprovado ontem, não há mais
limitação para o número de ou-
torgas. As áreas de prestação de
serviço serão determinadas pe-
lo interessado, ou seja, não são
mais necessariamente os mu-
nicípios. A autorização será da-
da sem licitação.

Haverá apenas o pagamento
de outorga de R$ 9 mil, válido
para qualquer licença da área.
Mas a empresa terá que cum-
prir condicionantes. A principal
delas será a de instalação de
fibras ópticas. Para o diretor da
Anatel João Rezende, isso sig-
nificará poder levar a banda
larga a mais residências.

A última licitação de TV a
cabo no Brasil ocorreu em 2000.
A abertura do mercado vai de-
pender ainda do Regulamento
do Serviço de TV a cabo e do
contrato de concessão, que ain-
da estão sendo elaborados pela
Anatel e precisarão ser publi-
cados para consulta pública.

Neles virão detalhadas as con-

dicionantes para as empresas
conseguirem as licenças de TV a
cabo. A expectativa é que em
meados de 2011 as empresas
comecem a operar o serviço.

— Não se pode criar reserva
de mercado para um grupo.
Tem que haver competição —
defendeu o conselheiro da
Anatel que relatou a matéria,
Jarbas Valente.

Anatel espera dobrar
número de assinantes

Atualmente, apenas cerca
de 300 dos mais de 5.500 mu-
nicípios do país contam com
TV a cabo. Com as mudanças,
a expectativa é que em dois
anos 600 cidades já tenham o
serviço, passando a mil em
cinco anos. A Anatel acredita
ainda em redução de preço
para o consumidor.

Para as licenças de MMDS
(TV por micro-ondas), será ne-
cessária a realização de lici-
tações, porque elas utilizam
frequências, um recurso escas-
so. Jarbas Valente disse que,
neste caso, haverá somente
uma outorga por município.

Desde 2006, a Anatel estu-
dava abrir o mercado de TV por
assinatura e incentivar a com-
petição no setor. Jarbas Valente
disse que entre 2011 e 2012

começam a vencer as primeiras
outorgas de TV a cabo.

O planejamento aprovado pe-
la agência não interfere na li-
mitação à participação de no
máximo 49% de capital estran-
geiro nas empresas prestadoras
deste serviço, imposta pela Lei
do Cabo, de 1995. Ela somente
será retirada se for aprovado no

Congresso o chamado PL 29
(atual PLC), que vem sendo dis-
cutido desde 2007.

Está marcada para a próxima
quarta-feira uma audiência pú-
blica conjunta das comissões
de Infraestutura e de Ciência e
Tecnologia do Senado para de-
bater o tema. O PL 29 unifica os
serviços de TV por assinatura e

permite que as empresas de
telecomunicações prestem o
serviço sem restrições. Até por
isso, derruba o limite de capital
estrangeiro.

As operadoras de TV a cabo
estão representadas na discus-
são pela Associação Brasileira
de Telecomunicações por As-
sinatura (ABTA). O presidente

da entidade, Alexandre An-
nemberg, afirmou que não há
resistência à entrada das teles.
Apenas o setor espera a apro-
vação do PL 29 para disci-
plinar a prestação de serviço,
porque entende que esta fun-
ção é de lei.

Na última quarta-feira, o con-
selho diretor da Anatel, ao apro-
var a renovação dos contratos
de concessão que vão vigorar
de 2011 até 2015, excluiu uma
cláusula que significou na prá-
tica a permissão para que as
empresas de telefonia fixa par-
ticipem do mercado de TV a
cabo. A principal crítica à me-
dida é que o principal bene-
ficário da decisão é a Oi, que,
por ser uma empresa nacional,
não precisaria aguardar a apro-
vação no Congresso do PL 29.

Fontes da Anatel, no entanto,
garantem que a exclusão da
cláusula e a aprovação do pla-
nejamento não garantem a en-
trada das teles no serviço de TV
a cabo. Isso dependerá do Re-
gulamento da TV por Assina-
tura, cuja proposta precisa ser
aprovada pelo conselho diretor
da agência e ir a consulta pú-
blica. Este processo não deve se
encerrar em menos de seis me-
ses, prazo no qual espera-se a
aprovação do PL 29. ■

YouTube ganha acesso
a mais vídeos franceses
● PARIS. O YouTube e diversas
associações francesas de au-
tores, cineastas e artistas in-
formaram ontem que chega-
ram a um acordo que pos-
sibilita ao site colocar na in-
ternet mais programas de TV e
filmes feitos no país.

O acordo com as três maio-
res entidades da classe artís-
tica francesa abre caminho pa-
ra que autores possam ser pa-
gos quando suas criações são
oferecidas no YouTube, site de
veiculação de vídeos que per-
tence ao Google.

Pelo acordo anunciado on-
tem, o YouTube passa a ter
acesso mais amplo ao con-
teúdo produzido. Além disso,
os artistas passam a se be-
neficiar de maior proteção
para seus produtos na rede
mundial.

O site já tinha fechado acor-
do semelhante com produto-
res de clipes franceses em se-
tembro. Um dos rivais do You-
Tube na França, DailyMotion,
anunciou na última quarta-fei-
ra que vai veicular conteúdo
de 20 estações de TV. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 nov. 2010, Economia, p. 40.




