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A chegada da Nextel é uma ótima notícia para o con-
sumidor brasileiro, que já tem quatro opções de for-
necedora de serviços de telefonia celular de abran-
gência nacional — Vivo, Oi, Tim e Claro —, mas que
ainda sofre com falta de sinal, ligações perdidas,
centrais de atendimento inoperantes, congestiona-
mento de rede, áreas sem cobertura e preços muitas
vezes mais elevados que nos outros países.

Habituada ao mercado de maior poder aquisiti-
vo, a Nextel se viu pressionada a entregar para o seu
cliente os mesmos serviços que as outras quatro já
ofereciam, e que incluem a banda larga móvel. Nin-
guém duvida de que sem essa alternativa qualquer
empresa do setor estaria fadada ao desaparecimen-
to no médio e longo prazo.

Presente no leilão de terceira geração (3G) realiza-
do em dezembro de 2007, a Nextel não levou nada,
mas apostou em todas as faixas de frequência oferta-
das. Suas concorrentes pisaram mais fundo no ace-
lerador e levaram tudo, saindo satisfeitas com as
compras e deixando o governo também satisfeito
com o ágio que resultou daquela disputa. Construí-
ram suas redes de terceira geração e disputaram a
tapa quem era a primeira a ofertar os serviços de da-
dos ao mercado brasileiro, sagrando-se mais evoluí-
das tecnologicamente. Hoje as quatro vendem seus
modens de acesso à internet veloz. Não era segredo
para ninguém que uma faixa, a H, ficaria para ser li-
citada posteriormente. E a Anatel concretizou o que
planejara, leiloando a faixa residual ontem.

A Nextel desembolsou R$ 1,2 bilhão para poder en-
trar no mercado brasileiro de forma mais abrangente.
Prevê investir mais de R$ 4 bilhões neste próximo ano
na construção de sua infraestrutura. Vai entrar com
pelo menos dois anos de atraso na corrida pelo cliente.
Mas isso não arrefece a ira de suas competidoras, que
não se conformam de não terem tido acesso a este mes-
mo leilão e acusam a Nextel de “favorecimento”. Ora,
como já dizia o poeta anônimo, perder faz parte do jogo.
E perder com dignidade é tarefa para os grandes. ■

Competir mais, o
consumidor agradece

Rivais dizem que a Nextel foi
“favorecida” no leilão da banda H.
Mas perder faz parte, e perder com
dignidade é tarefa para os grandes

Thaís Costa
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Os R$ 15 bilhões em recursos extras da Previ (fundo de
pensão dos funcionários do Banco do Brasil), acumula-
dos entre 2007 e 2009, já têm rumo: beneficiários e pa-
trocinadora da entidade, o BB. As propostas de distri-
buição do superávit foram aprovadas pelos participan-
tes do Plano 1, entre funcionários na ativa, aposenta-
dos e pensionistas. Ao todo, 63,4 mil votaram, de um
total de 118 mil aptos a participar. O índice de aprova-
ção foi de 80,15%. A participação de aposentados e
pensionistas [cerca de 37,4 mil] foi recorde.

“A participação dos associados, bem como o percen-
tual de votos favoráveis foi expressiva. Para nós, o pro-
cesso gera um sentimento especial, já que é a voz do
participante”, ressalta Ricardo Flores, presidente do
maior fundo de pensão da América do Sul.

Pelo acordo, 50% do superávit será destinado ao
Banco do Brasil e 50% aos beneficiários — neste caso, os
aposentados receberão aumento de 20% na aposenta-
doria durante cinco anos e no primeiro mês do reajuste
receberão o equivalente a 12 parcelas do adicional. Já os
funcionários na ativa receberão o benefício na ocasião
da aposentadoria, diluído em parcelas. Os montantes
serão alocados em fundos previdenciais segregados,
constituídos especialmente para esta finalidade.

Além das medidas propostas, o acordo representa a
incorporação dos benefícios que foram criados quan-
do do acordo de destinação do superávit de 2007.
Agora, eles deixam de ser temporários e passam a ser
vitalícios, incorporados ao complemento da Previ.
Outro avanço significativo diz respeito à suspensão
das contribuições que vem acontecendo desde 2007,
mas era uma decisão que tinha que ser revista anual-
mente. A partir deste ano, tanto beneficiários quanto
patrocinadora não contribuirão com o plano de apo-
sentadoria por três anos.

Após consulta aos participantes do Plano 1, órgãos
colegiados da Previ (diretoria executiva e conselho deli-
berativo), do Banco do Brasil e instâncias governamen-
tais competentes precisarão aprovar as propostas. O úl-
timo passo é submeter o regulamento do Plano 1 à apro-
vação da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc). “Esperamos que as medidas re-
cebam aval [do Banco do Brasil e Previc] em janeiro”,
aponta José Ricardo Sasseron, diretor de seguridade da
fundação. “Amanhã, a proposta será levada à reunião do
conselho deliberativo”, completa. ■ Vanessa Correia

Previ define divisão do extra de R$ 15 bi
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DESTAQUE

Brasil rumo à referência em pagamentos com celular

Estudo da Roland Berger Strategy Consultants mostra
como os setores bancário, de cartões e de telefonia
podem se unir em prol da população ainda não atendida
pelas atuais soluções eletrônicas de pagamentos.
A “configuração de mercado” e a “cultura de inovação”
contam a favor do Brasil, segundo a consultoria.
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MAIS LIDAS ONTEM

● Bolsonaro reage com desprezo à escolha de ministra

● Trabalhadores de aéreas ameaçam entrar em greve

● Michael Moore se oferece para pagar fiança de Assange

● Produção de celulose deve fechar ano com alta de 5,1%

● Nextel vai investir R$ 5 bilhões no Brasil até 2016

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

ENQUETE

Você investiria
em um título
global que
tivesse como
objetivo
melhorar
a educação
nos países?
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O ministro do Turismo, Luiz Barreto, que não permanecerá no cargo
em 2011, foi eleito o novo presidente do Sebrae. Ele substitui Paulo
Okamoto, que é amigo do presidente Lula e deve integrar a direção
de seu instituto a partir do ano que vem. Fora a mudança na presi-
dência, a diretoria do órgão será a mesma. A pasta do Turismo, que
pertence atualmente à cota do PT — mais precisamente ao grupo da
ex-prefeita Marta Suplicy — ficará com o PMDB na gestão de Dilma
Rousseff. O escolhido foi o deputado Pedro Novais (MA), ligado ao
senador José Sarney. ■ Pedro Venceslau

Luiz Barreto presidirá o Sebrae
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ÚLTIMA HORA

RECURSOS EXTRAS

Evolução do superávit, em R$ bilhões

Fonte: Previ    *Até setembro
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