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A Anatel estabeleceu o uso
compartilhado de números
iniciados com o dígito 5 – an-
tes destinados exclusivamen-
te para linhas fixas – entre ope-
radoras de telefonia fixa e mó-
vel. A partir do próximo dia 4,
quando o cliente solicitar a
habilitação de uma nova linha
de celular, a operadora poderá
oferecer a ele um número ini-
ciado com o dígito 5.
Como existirão, ao mesmo

tempo, telefones fixos e mó-
veis que começam com 5,
quando o usuário efetuar uma
chamada para um celular que
comece com o dígito, as opera-
doras serão obrigadas a infor-
mar a mensagem “chamada
para celular”.
Em 2012, a Anatel implantará
o nono dígito nos números de
celulares em todo o País. É pro-
vável é que todas as linhas pas-
sem a começar com o dígito 9.

Fernando Scheller

Causar uma boa impressão em
minutos – algumas vezes, até em
segundos – pode ser crucial na
carreira de um candidato a cargo
executivo. A famosa rede de con-
tatos, ou networking, é vista co-
mo uma boa ferramenta para en-
contrar um emprego ou buscar
um parceiro de negócios. A im-
portância de construir relaciona-
mentos é tanta que eventos se
dedicam exclusivamente a apro-
ximar profissionais em um curto
período do tempo.

Dois institutos de pesquisa – o
brasileiro IPT e o alemão Frau-

nhofer – promoveram nesta se-
mana um evento para aproximar
seus pesquisadores da indústria
nacional. Participaram do even-
to executivos de laboratórios far-
macêuticos, empresas do setor
de óleo e gás e representantes de
órgãos do governo. Ao redor de

uma mesa, os profissionais dis-
cutiram possibilidades de parce-
ria em pequenos grupos e troca-
ram cartões, prometendo man-
ter contato futuro.

Como a proposta é relativa-
mente nova no País, o evento de
“matchmaking” – que tem o obje-

tivo de unir empresas com me-
tas complementares – não trans-
correu sem percalços. Embora o
evento pregasse explicitamente
a troca de informações pessoais,
muitos dos presentes deixaram
os cartões de visita em casa, sen-
do obrigados a improvisar peda-
ços de papel para não perder os
contatos recém-adquiridos. Co-
mo a discussão se dava em in-
glês, parte dos presentes acabou
ficando de fora dos debates.

Algumas empresas consegui-
ram transmitir o recado com cla-
reza. Na mesa em que partici-
pou, a pesquisadora Marilene Al-

ves, do laboratório EMS, de Hor-
tolândia (SP), disse que a compa-
nhia ainda não conseguiu estabe-
lecer cooperação de longo prazo
com universidades. “Temos par-
cerias que se dedicam a proble-
mas específicos”, explicou. Da
mesma forma, disse que a empre-
sa – conhecida no mercado pelas
cópias de remédios consagrados
– busca recursos para desenvol-
ver uma tecnologia que amplia o
efeito de medicamentos, permi-
tindo reduzir a periodicidade da
dosagem. “O que nos interessa é
arranjar dinheiro”, afirmou.

Truques. Como a maior parte
dos eventos empresariais não
tem um momento dedicado pa-
ra o networking, cabe ao profissio-
nal saber identificar a oportuni-
dade de construir relacionamen-
to. A hora do intervalo, dizem es-
pecialistas, apresenta mais do
que uma oportunidade para to-
mar café de graça. Para a gerente
de mercado financeiro da consul-
toria Robert Half, Ana Carla Gui-
marães, o foco deve ser menos

no eu e mais no outro. “Acho me-
lhor usar um assunto que a pes-
soa abordou em uma palestra pa-
ra iniciar a conversa do que ficar
falando de mim o tempo todo. É
uma forma mais agradável de
chamar a atenção.”

De acordo com Fábio Padova-
ni, diretor da 2Get, é preciso to-
mar cuidado para não pecar pelo
excesso. “É melhor medir a tem-
peratura do outro lado. É bom
mandar um e-mail, mas o conta-
to só deve ser mantido quando
houver resposta”, afirmou. Pado-
vani defendeu o uso cuidadoso
das redes sociais, mas disse que
ter perfil do LinkedIn hoje em
dia é fundamental. “Os profissio-
nais precisam conhecer os pares
de mercado muito bem.”

Segundo Carlos Eduardo Alto-
na, da Exec, um profissional pre-
cisa saber ser breve também por
escrito. “Defendo que um currí-
culo deve ter no máximo três pá-
ginas. Recebo 40 currículos por
dia e quero saber as informações
principais. O cartão pessoal tam-
bém deve ser direto e sutil.”

BRASÍLIA

O Grupo Telefônica investirá R$
24,3 bilhões no Brasil até 2014. O
anúncio foi feito ontem pelo pre-
sidente mundial da companhia,
César Alierta, em reunião com a
presidente Dilma Rousseff, no
Palácio do Planalto. Conforme
nota divulgada pela empresa, os
recursos serão aplicados na mo-
dernização e expansão de redes
e lançamento de produtos e ser-
viços nas áreas de telefonia, ban-
da larga e também aquisição de
licenças para operação.

O montante anunciado para o
próximo quadriênio representa
aumento 52% sobre os R$ 16 bi-

lhões aplicados pelo grupo nos
quatro anos anteriores. De acor-
do com a companhia, os investi-
mentos acumulados no Brasil
desde 1998 atingirão R$ 82 bi-
lhões até 2014. “Estamos inves-
tindo fortemente na ampliação
de nossos serviços e redes com o
objetivo de cobrir perto de 100%
dos municípios brasileiros com
telefonia e internet banda larga
nas tecnologias fixa ou móvel”,
disse Alierta, em nota.

Durante o encontro, a Telefô-
nica informou também o início
das atividades, em São Paulo, do
primeiro centro de inovação da
companhia fora da Espanha. O
centro brasileiro desenvolverá
soluções tecnológicas para as
operações do grupo em todo o
mundo, com ênfase em platafor-
mas de vídeo e fibras óoticas.

Mudança. A Telefônica deve
atuar em telefonia fixa além do
mercado de São Paulo. Isso por-

que a Vivo tem investido forte-
mente na ampliação de sua co-
bertura com tecnologia celular
de terceira geração (3G) e essa
infraestrutura deve reforçar a
atuação da Telefônica fora de
São Paulo.

A Vivo encerrou 2010 com 1,2
mil municípios cobertos por sua
rede 3G. Até o fim deste ano, a
expectativa é ultrapassar 2,8 mil
municípios, que concentram
85% da população do País.

Na Oi, a chegada de um novo
sócio ao bloco de controle, a Por-
tugal Telecom, também deve agi-
tar o mercado. Apesar de a opera-
ção em Portugal ser pequena, ela
tem experiências que são refe-
rência mundial em áreas como
distribuição de vídeo com tecno-
logia da internet. A Portugal Te-
lecom era sócia dos espanhóis
na Vivo e, com sua entrada na Oi,
passará a ser competidora.

Embratel. Em reunião com o

ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, o presidente da
Embratel, José Formoso, assu-
miu o compromisso de manter
em 2011 o patamar de investi-
mentos feitos pela empresa em
2010, que somaram R$ 3,2 bi-
lhões, incluindo as operações da

Net. “Vamos continuar nesse pa-
tamar”, afirmou Formoso. Se-
gundo o executivo, o plano de in-
vestimentos para este ano da
companhia, que pertence ao bi-
lionário mexicano Carlos Slim,
ainda está sendo fechado.

Entre as ações, destacam-se a

expansão da cobertura de banda
larga, telefonia fixa e TV via saté-
lite para 100 cidades brasileiras.
“Em 2010, foram mais de 9 mi-
lhões de telefones fixos, e supera-
mos um milhão de assinantes de
DTH (serviço de TV via satéli-
te)”, destacou.

Cinco minutos para uma guinada na carreira

Telefônica planeja investir
R$ 24,3 bilhões no País até 2014
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● O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou ontem, sem restrições, a
compra da GVT, operadora brasi-
leira de telecomunicações, pela
francesa Vivendi. O negócio foi
firmado em novembro de 2009,
somando R$ 7,2 bilhões. Em ja-
neiro, a Anatel já havia aprovado
o ato de concentração para a
transferência de controle indireto
da GVT para a francesa Vivendi,
sem condicionante. A Telefônica
disputou a compra da GVT com a
Vivendi, mas acabou ficando sem
a empresa.

WERTHER SANTANA/AE-14/6/2010
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São Paulo
terá celular
que começa
com dígito 5
Para combater escassez de números, dígito
será compartilhado com a telefonia fixa

Carreiras

● Como manter contato
Especialistas dizem que não ter
cartão pessoal é antiprofissional.
Mesmo que a empresa não forne-
ça o cartão, o funcionário deve
providenciar uma opção básica,
com os seus dados de contato.

Karla Mendes / BRASÍLIA

Para estancar temporariamen-
te o problema da falta de nú-
meros para habilitação de no-
vas linhas de telefones celula-
res em São Paulo, as operado-
ras de telefonia móvel pode-
rão usar, a partir de 4 de abril,
números iniciados com o dígi-
to 5, prefixo até então reserva-
do para a telefonia fixa.

Alguns clientes já receberam
mensagens de texto de suas ope-
radoras informando sobre a mu-
dança. O uso compartilhado de
números iniciados com o dígito
5 representará para as operado-
ras móveis um acréscimo de 6,9
milhões de novos números ao
serviço móvel na área 11 (região
metropolitana de São Paulo).

Assim, a capacidade de nume-
ração do serviço móvel nessa re-
gião passará de 37 milhões para
43,9 milhões. Em janeiro de 2011,
a área 11 possuía mais de 28 mi-
lhões de assinantes na telefonia
móvel, segundo a Anatel.

Essa foi uma das soluções en-
contradas pela agência para aten-
der, por ora, a demanda de habili-

tação de novas linhas em São
Paulo, até que seja implantado o
nono dígito em todos os celula-
res do País, o que deve ocorrer
até o final de 2012 e elevará a ca-
pacidade de numeração da área
11 para 370 milhões.

A ideia inicial da Anatel era
criar o código 10, sobreposto ao
código 11, o que duplicaria a capa-
cidade de números disponíveis
na área do DDD 11.

Em dezembro, porém, a agên-
cia abandonou a proposta e deli-
berou pela implantação de mais
um dígito para os celulares de
São Paulo e de todo o País no
prazo de 24 meses.

Assim, ao final de 2012, os celu-
lares que hoje têm oito dígitos
passarão a ter, então, nove dígi-
tos, pois um novo número será
acrescentado aos oito já existen-
tes.

Outras medidas. Para suprir a
demanda por números antes do
prazo de implantação do nono
dígito, a Anatel tomou outras me-
didas, além da liberação do dígi-
to 5 para as operadoras móveis.
Uma delas é a redução pela meta-

de da quarentena imposta às em-
presas para que utilizem os nú-
meros cancelados pelos clien-
tes. Assim, o prazo para a empre-
sa voltar a usar o número cance-
lado, que era de 180 dias, passou
a ser de 90 dias.

Outras mudanças também se-
rão adotadas até o meio do ano.
A Anatel vai implantar, por exem-
plo, alocação dinâmica, que só li-
berará o número para a operado-
ra após a conclusão da venda pa-
ra a o cliente.

Hoje essa liberação é feita ante-
cipadamente. Há também a pos-
sibilidade de se adotar um siste-
ma diferente para a numeração

dos modems de banda larga 3G,
que hoje usam números de tele-
fonia celular.

Com a liberação da banda H,
que é a última faixa de frequên-
cia do 3G, São Paulo terá uma de-
manda de mais de 7 milhões de
números em 2011 e 2012.

Segundo a Anatel, as medidas
preliminares buscam solucionar
o problema enquanto o nono dí-
gito não é implantado.

Também foi criado um grupo
de trabalho, coordenado pela
Anatel, e composto por represen-
tantes das prestadoras, para
acompanhamento da implemen-
tação dessas medidas.

Cade aprova
compra da GVT
pela Vivendi

Troca. Evento de networking teve cartões improvisados

Futuro. Até o fim de 2012, os números dos telefones celulares, que hoje têm oito dígitos, passarão a ter nove

Encontro. Alierta apresenta os planos para a presidente

Em eventos e nas redes
sociais, é preciso ter a
estratégia certa para
ampliar o networking
com qualidade

Cesar Alierta, presidente
mundial do grupo
espanhol, reuniu-se
ontem com a presidente
Dilma Roussef
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