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INTERNET

‘The New York Times’ começa
a cobrar por conteúdo digital

Política industrial vai
incluir telecomunicações

A Portugal Telecom (PT) assu-
miu uma participação direta e in-
direta de 25,6% na Oi, após os
aumentos de capital em empre-
sas do conglomerado brasileiro
de telecomunicações. A fatia dos
portugueses na Oi é superior à
estimada quando a aliança estra-
tégica entre as companhias foi
anunciada, em julho do ano pas-
sado. A expectativa era que a PT
ficasse com cerca de 22% do gru-
po brasileiro. Segundo comuni-
cado da PT, a empresa europeia
desembolsou R$ 8,32 bilhões pe-
la participação na Oi.

A PT comprou 35% da AG Tele-
com (da Andrade Gutierrez) e

da La Fonte Telecom (do grupo
Jereissati), que estão no topo da
estrutura societária da Oi.

Além de ficar com uma fatia
importante nessas sociedades, a
PT passa a deter uma posição re-
levante direta no capital da Tele-
mar Norte Leste e da Tele Norte

Leste, empresas do grupo brasi-
leiro que são listadas em bolsa.

No caso da Telemar Norte Les-
te, a PT terá, diretamente, 9,4%
do capital total, enquanto na Te-
le Norte Leste ficará com 10,5%.

Atendimento. A PT concluiu

ainda a compra de 16,2% da
empresa de call center Con-
tax, que também pertence à
Oi, por R$ 116 milhões.

O próximo passo será a fu-
são da Contax com a Dedic,
empresa de atendimento da
companhia portuguesa.

Uma aliança com a Oi no
Brasil foi o caminho encontra-
do pela PT para ceder à pres-
são da Telefónica para venda
de parte da Vivo sem tirar o pé
do mercado brasileiro de tele-
comunicações.

A Oi aceitou vender os 50%
que tinha na Brasilcel, hol-
ding de controle da Vivo, para
sua então sócia Telefónica,
em julho de 2010, por€ 7,5 bi-
lhões. Simultaneamente, os
portugueses costuraram o
acordo com a Oi.

Segundo a PT, a Tele Norte
Leste está reduzindo sua dívi-
da líquida em R$ 6 bilhões, pa-
ra R$ 12,7 bilhões, após o au-
mento de capital. A relação en-
tre dívida líquida e Ebitda (si-
gla em inglês para lucro antes
de juros, impostos, amortiza-
ção e depreciação) foi reduzi-
da para 1,2 vez. / REUTERS

TABLETS

O Brasil ultrapassou a marca de
10 milhões de clientes de TV
por assinatura. Com 251.732 no-

vos assinantes, o mercado
brasileiro encerrou

fevereiro com 10,176
milhões de domicí-
lios atendidos, o
equivalente a 17%
das residências do

País, segundo a Ana-
tel. Em fevereiro, a

participação da TV via
satélite (DTH) continuou

a registrar forte expansão e atin-
giu 47,3% da base de clientes.
No início de 2010, eram 37,9%.

O Brasil encerrou fevereiro
com 207,5 milhões de acessos
móveis, segundo a Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel). Foi
uma expansão de 2,4
milhões de celula-
res no mês passa-
do, o maior cresci-
mento registrado
em fevereiro desde
o ano 2000. São
106,91 acessos para ca-
da grupo de 100 habitan-
tes. Os pré-pagos responderam
por 82,23% dos acessos, e o res-
tante são pós-pagos.

Portugal Telecom fica com
25,6% de participação na Oi

A eBay vai comprar a compa-
nhia de comércio online GSI
Commerce por cerca de US$ 2,4
bilhões, enquanto procura au-
mentar as operações da sua divi-
são de pagamentos online Pay-
Pal e os serviços da eBay Mar-
ketplace. A eBay vai pagar US$
29,35 por ação da GSI, um prê-
mio de 51% sobre o fechamento
dos papéis na sexta-feira. O
acordo inclui um período duran-
te o qual a GSI pode solicitar
outras propostas, até 6 de maio,
embora a eBay tenha o direito
de responder oferecendo o mes-
mo valor da proposta mais alta.

● Com menos de um ano de ex-
periência no Brasil, os sites de
compra coletiva tentam vencer
com treinamento e capacitação
um de seus maiores desafios: o
de preservar a imagem entre os
consumidores. A internet, plata-
forma de negócio dessas empre-
sas, é também um eficaz instru-
mento de propagação de queixas
de clientes insatisfeitos. “Quando
uma promoção não dá certo, fica

a sensação de que estamos fa-
zendo propaganda enganosa”,
diz Paulo Veras, CEO do site Im-
perdível. “Isso é prejuízo.”

Os maiores sites de compra
coletiva do País já perceberam
que o sucesso de uma oferta es-
tá no primeiro contato do vende-
dor com o possível parceiro. O
pioneiro Peixe Urbano criou um
manual para orientar a venda
desde o início. “Quando começa-
mos, o objetivo era vender o máxi-
mo possível. Agora, calculamos
tudo antes de fechar negócio:
capacidade, número de funcioná-
rios, número de mesas, validade
dos cupons”, diz Letícia Leite,

diretora do site. Uma das orienta-
ções é para que todos os funcio-
nários do estabelecimento este-
jam cientes da oferta. “Se for um
restaurante, desde o garçom até
o cozinheiro têm de saber da pro-
moção.”

O americano Groupon, que tam-
bém veio explorar o mercado bra-
sileiro, criou uma equipe de pós-
venda para ajudar o empresário
a planejar e executar a oferta.
“Se ele não tem call center, por
exemplo, destacamos alguém
para acompanhar o atendimento
telefônico”, diz Florian Otto, CEO
do site no Brasil. A empresa tem
uma equipe de 250 vendedores.

CELULARES

O site do jornal norte-america-
no The New York Times come-
çou ontem efetivamente a co-
brar, em todo o mundo, pelo
seu conteúdo digital. Desde o
dia 17, a cobrança estava em fa-
se de testes e recaía apenas so-
bre os leitores no Canadá.

O assinante pagará US$ 8,75
por semana para ter acesso ao
conteúdo por computador, celu-
lar e tablet. Quem assina o jor-
nal impresso não precisará de-
sembolsar mais nada para ler a
versão digital.

Quem não quiser pagar terá

acesso gratuito a 20 textos por
mês. Se passar desse limite, o
usuário só poderá ler as reporta-
gens e artigos gratuitamente
caso chegue ao texto por meio
de outro site, como o Google,
mas com um limite diário.

iPad é o produto mais
desejado no Brasil

COMÉRCIO ELETRÔNICO

O tablet da Apple é o objeto de
consumo mais desejado pelos
brasileiros. Uma pesquisa da
GfK mostra que 57% dos entre-
vistados comprariam um iPad
se o preço fosse menor. As en-
trevistas foram feitas em janei-
ro deste ano. Segundo o estudo,
cerca de 67% das intenções de
compra partiram de jovens com
idade entre 18 e 24 anos. Em
contraste, apenas 37% das pes-
soas com mais de 55 anos com-
prariam o tablet. Nas classes A
e B, 57% comprariam o apare-
lho, enquanto na C e D esse nú-
mero vai para 55%.

eBay anuncia compra
da GSI por US$ 2,4 bi

TELEVISÃO

Empresas têm
prejuízo com sites
de compra coletiva
Com o apelo de atrair novos clientes, ofertas na internet
podem ter efeito negativo se forem feitas sem planejamento

106,91
ACESSOS

CELULARES PARA
CADA 100

HABITANTES

Telefones móveis
somam 207,5 milhões

Clientes de TV paga
superam 10 milhões

Alexandre Rodrigues
Sabrina Valle / RIO

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou ontem
que o governo está fazendo uma
grande revisão das ações de in-
centivo das telecomunicações
que integrarão a nova política in-
dustrial que está em elaboração
– a segunda versão da Política de
Desenvolvimento Produtivo
(PDP). Segundo ele, o governo
quer fomentar a indústria nacio-
nal de equipamentos para o se-
tor, que não acompanhou o cres-
cimento recente da demanda de
serviços.

“Estamos participando das
discussões da política indus-
trial. Queremos democratizar e
facilitar o acesso (a novas tecno-
logias), mas também queremos
produzir equipamentos e dispo-
sitivos usados nas telecomunica-
ções, na radiodifusão, para refor-

çar ainda mais o setor industrial
brasileiro”, disse Bernardo em al-
moço com empresários do setor
na sede da Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro (Firjan).

Mais cedo, em seminário so-
bre a competitividade dos servi-
ços de telecomunicações, repre-
sentantes de empresas de telefo-
nia como os presidentes da Tele-
fônica, Antonio Carlos Valente,
e da Oi, Luiz Eduardo Falco, de-
fenderam a desoneração do se-
tor como forma de baixar o cus-
to para o consumidor final.

O presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), Ronaldo Sardenberg,
rebateu dizendo que a redução
de impostos no atual cenário de
aperto fiscal é “politicamente im-
pensável”. Para ele, o setor preci-
sa especificar melhor suas reivin-
dicações e já pode avançar na re-
dução de preços e na qualidade
dos serviços.

Sites treinam
parceiros para
evitar reclamações

ADIR RIBEIRO
CONSULTOR DE EMPRESAS
“Anunciar em sites de compra
coletiva pode ser um tiro no pé.
As ofertas atingem um cliente
que quer preço e pode não voltar
quando acabar a promoção.”

Empreendedorismo

Naiana Oscar

Dona de uma pousada na cida-
de de Pirenópolis (GO), Marta
Carvalho foi apresentada no
fim de 2010 às maravilhas que
um site de compra coletiva po-
deria proporcionar ao seu ne-
gócio. Teria a chance de ven-
der centenas de diárias com
desconto pela internet, atrair
clientes, ocupar os quartos du-
rante a semana e tornar a pou-
sada conhecida sem investir
um tostão em marketing. Fe-
chou negócio na hora – antes
de calcular os transtornos que
poderia ter dali para frente.

Em uma semana, a promoção
estava no ar: duas diárias com ca-
fé da manhã pelo valor de uma. O
desconto começou a ser divulga-
do à meia-noite de uma segunda-
feira. Marta estava dormindo e
só soube pela manhã, ao ser acor-
dada por uma funcionária deses-
perada, que 600 pessoas haviam
adquirido o cupom promocional
no site de compra coletiva. A pou-
sada tem apenas 12 apartamen-
tos. “Entrei em pânico”, lembra.
“As pessoas começaram a ligar
ao mesmo tempo e ficaram revol-
tadas quando viram que não po-
díamos atender.”

Marta quase quebrou: teve de
pedir o cancelamento da promo-
ção e se certificar de que o site
devolveria o dinheiro para todos
os clientes. Foi obrigada a pres-
tar contas ao Ministério Público
e, após três meses, ainda convive
com a implacável memória do
Google – uma simples busca es-
cancara a experiência desastro-
sa da empresária. “É um exem-
plo emblemático de que anun-

ciar em sites de compra coletiva
nem sempre é bom negócio”, diz
o consultor de empresas Adir Ri-
beiro. “Ao contrário, pode ser
um verdadeiro tiro no pé.”

O conceito de compra coleti-
va surgiu nos Estados Unidos,
em 2008, e desembarcou no Bra-
sil no início do ano passado. Os
sites oferecem descontos em
produtos e serviços que só serão
válidos depois de atingirem um
número mínimo de interessa-
dos. O modelo de negócio virou
febre: já existem mais de mil si-
tes como esses no Brasil.

Cautela. Não há dúvida entre
consultores de marketing de que
a compra coletiva pode realmen-
te ser uma ferramenta de publici-
dade interessante para micro e
pequenos empresários, que difi-
cilmente reservariam parte do fa-
turamento para investir em mar-
ca. “Eles pagam a publicidade
com produtos e serviços”, diz o
consultor do Sebrae SP, João Ab-
dalla Neto. “Mas é preciso ter
cautela.”

E fazer contas para responder
perguntas básicas: quantos clien-
tes a mais o estabelecimento é
capaz de receber? Há funcioná-
rios suficientes para atender à de-
manda extra? Há linhas de telefo-

ne para agendar as reservas?
Qual será o investimento?

Sim, porque, na prática, o em-
presário faz um investimento. A
maioria dos sites de compra cole-
tiva fica com mais de 50% do va-
lor da oferta, que já está abaixo
do preço normal. As empresas se
sujeitam a receber um valor infe-
rior ao de custo para ganhar pu-
blicidade no mailing dos sites de
compra coletiva e ganhar novos
consumidores.

Sem planejamento e eficiên-
cia, no entanto, o empresário po-
de ser surpreendido pelo efeito
contrário, perdendo fregueses
de longa data. Foi o que aconte-
ceu com o Big X Picanha, respon-
sável pela maior promoção já rea-
lizada no Brasil por um site de
compra coletiva.

A rede de fast-food vendeu 30
mil cupons em menos de um dia:
um sanduíche, com petit gateau,
de R$ 26,90 por R$ 7,90. “Fize-
mos reuniões de emergência
com gerentes, contratamos tem-
porários, mas não foi suficien-
te”, disse o diretor de marketing
da rede, Hélio José Poli.

Em algumas unidades, o tem-
po de espera para sentar chegou
a duas horas. Em outras, faltou
ingrediente para o preparo da so-
bremesa. A empresa teve de pla-
nejar uma ação para reconquis-
tar clientes insatisfeitos. Apesar
dos transtornos, Poli diz que o
resultado final foi positivo. A re-
de já está pensando numa nova
oferta, com uma estratégia dife-
rente da primeira. Essa terá pré-
reservas para dias de menor mo-
vimento e será feita só com pro-
dutos que sejam especialidade
da casa (o petit gateau não era).

EVELSON DE FREITAS/AE–14/3/2011

Fatia dos portugueses
na operadora brasileira
ficou acima da
expectativa inicial, que
era de cerca de 22%

FABIO MOTTA/AE-28/7/2010

● Tiro no pé

Experiência. Diretor do Big X Picanha, Helio Poli aprovou a oferta, apesar dos transtornos

Redução. Dívida líquida da Oi caiu para R$ 12,7 bilhões
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