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EMPRESAS

Acabou a polêmica em torno
do projeto de lei que regula-
menta o serviço de TV por as-
sinatura no país. Em audiência
pública realizada ontem no Se-
nado, os representantes de en-
tidades do setor manifestaram
sua posição favorável à apro-
vação da proposta. As infor-
mações são da Agência Brasil.
O Projeto de Lei 116/2010, já
aprovado pela Câmara dos De-
putados, permite a entrada das
empresas de telefonia no setor
e cria cotas de conteúdo nacio-
nal e independente nos canais
e pacotes de TV por assinatura.
Pela proposta, as emissoras se-
riam obrigadas a transmitir
três horas e meia de conteúdo
nacional por semana.

O presidente da Associação
Brasileira de TVs por Assinatu-
ra (ABTA), Alexandre Annem-
berg, disse que a entidade era
contra a aprovação do projeto,
mas mudou de posição ao
constatar que a falta de marco
regulatório para o setor abre
brechas para várias interpreta-
ções da legislação. “Na medida
em que, para resolver o pro-
blema definitivo da entrada
das teles no setor de TV por as-
sinatura pela porta da frente se
procura utilizar subterfúgios
que contornam a lei, estamos
diante de um quadro extrema-
mente preocupante.”

Segundo Annemberg, a pe-
netração da TV a cabo é baixa no
país porque não ouve concessão
de novas outorgas nos últimos
dez anos. O Brasil é um dos
poucos países que oferecem
conteúdos como Copa do Mun-
do, Olimpíadas e Fórmula 1 na
TV aberta. Ele destacou que nos
últimos três anos houve cresci-
mento de cerca de 80% no nú-

Entidades chegam
a consenso sobre projeto
que regulamenta TV paga
Pela proposta,
as emissoras terão
de transmitir ao
menos três horas
de programação
nacional diárias

MINERAÇÃO

Embarques de minério de ferro do Brasil
caem em novembro ante outubro
As exportações de minério de ferro do Brasil aumentaram 13% em
novembro em relação ao mesmo período do ano passado, mas
registraram redução de 18% em volumes na comparação com outubro,
informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) ontem. Os embarques
da principal commodity do Brasil atingiram 24,7 milhões de toneladas no
mês passado, gerando uma receita de US$ 2,7 bilhões.

Andre Penner

mero de assinantes, devido
principalmente ao aumento do
poder aquisitivo da população e
à evolução tecnológica do setor.

Para o representante do Sin-
dicato Interestadual da Indús-
tria Audiovisual do Rio de Janei-
ro (Sicav), Luiz Carlos Barreto
Borges, a cota de conteúdo bra-
sileiro prevista no projeto, ape-
sar de ser baixa, é estratégica
para criar uma identidade na-
cional. “Um país que não pro-
duz suas próprias imagens é
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CRIMES VIRTUAIS

McAfee alerta sobre os 12 principais golpes
natalinos pela internet
A empresa americana de segurança identificou 12 principas ameaças pela
web que devem entrar em ação neste fim de ano. Entre elas, oferta de
iPad gratuito, vale-presente falso, falsa oferta de emprego. Para se
proteger, a empresa sugere não responder mensagens suspeitas e
acessar somente sites com selos de proteção. A McAfee também
recomenda somente verificar contas bancárias em redes seguras.

LOGÍSTICA

Fedex espera bater no dia 13 de dezembro
seu recorde de volume de encomendas
A companhia de transporte de cargas expressas americana estima que na
data movimentará quase 16 milhões de pacotes, em todo o mundo. Esse
número representa um aumento de mais de 12% em relação ao dia de
maior atividade do ano passado, quando a empresa movimentou 14,2
milhões de encomendas. Para a temporada de festas de fim de ano, a
Fedex espera que o aumento no volume seja de 11%, em relação a 2009.

Daniel Acker/Bloomberg

como uma casa sem espelhos.”
Ele também defendeu a entrada
das operadoras de telefonia no
mercado de TV por assinatura,
afirmando que isso iria baratear
os preços e massificar o acesso
aos serviços.

O representante do Sindicato
Nacional das Empresas de Tele-
fonia e de Serviço Móvel Celular
e Pessoal (Sinditelebrasil), Rô-
mulo Neto, destacou que o novo
marco regulatório é uma neces-
sidade da sociedade. Para ele, é

fundamental que as empresas
de telecomunicações sejam au-
torizadas a prestar serviços de
TV por assinatura. “Com isso,
ganharemos escala, produtivi-
dade e atenderemos a uma de-
manda enorme da sociedade
brasileira por mais velocidade e
menores preços.”

O presidente da Agência Na-
cional do Cinema (Ancine), Ma-
noel Rangel, afirmou que os ca-
nais não terão dificuldade de
implementar as cotas de con-

teúdo nacional estabelecidas no
projeto. Ele mostrou que hoje já
há cinco canais que cumprem as
cotas e outros sete que cumpri-
riam com facilidade.

A reunião foi promovida pela
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, em conjunto com as co-
missões de Ciência e Tecnologia,
Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor, Assuntos Econômicos
e Educação. Uma nova audiên-
cia pública sobre o tema está
marcada para a terça-feira (7). ■

A proposta, que
funcionará como um
marco regulatório,
libera as companhias
de telefonia para
atuar em televisão
por assinatura

Venda de
veículos
novos sobe
30% em
novembro
Foram 328,4 mil unidades
no mês passado, de acordo
com dados da Fenabrave

As vendas de veículos novos so-
maram 328.418 unidades em
novembro, alta de 30% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado, divulgou ontem a Fe-
deração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores
(Fenabrave). Na comparação
com outubro, houve alta de
8,4%. As vendas de carros de
passeio e comerciais leves so-
maram 311.318 unidades, uma
alta de 31% sobre o mesmo pe-
ríodo de 2009 e um aumento de
8,3% em relação a outubro, se-
gundo divulgou a Fenabrave

Segundo dados da entidade ,
as vendas de caminhões e ôni-
bus cresceram 29% em relação a
novembro de 2009, com 17.100
unidades. Na comparação men-
sal, houve aumento de 9,8 %.

No acumulado do ano até
novembro, o total de vendas
chegou a 3,133 milhões de uni-
dades, 10 % acima de igual in-
tervalo de 2009. ■ Bloomberg
e Reuters

Em novembro deste
ano, as vendas de
carros, veículos
leves e ônibus novos
subiram 8,4%
em relação ao mês
de outubro

RESULTADO MENSAL

328 mil
Carros, veículos comerciais leves,
caminhões e ônibus novos foram
vendidos no país em novembro
deste ano. O total representa
uma alta 8,4% de sobre outubro.

EM 11 MESES

3,1 milhões
Foi o total de veículos vendidos
no país de janeiro a novembro
deste ano, um crescimento
de cerca de 10% sobre o mesmo
intervalo do ano passado.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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