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Expansão. Estudo de servidores da Anatel mostra que, com a abertura do mercado, base de clientes atendidos por internet
rápida cresceria 32% e faturamento do setor teria R$ 4,8 bilhões adicionais, representando um avanço de 26% sobre o ano passado

Mudança na TV a cabo pode conectar
mais 4,4 milhões à banda larga
PAULO PINTO/AE–20/1/2011

Karla Mendes / BRASÍLIA

Arrecadação. Nesse cenário, o
aumento da arrecadação do governo federal será de R$ 176 milhões e dos governos estaduais
de R$ 1,2 bilhão. Ao comparar a
“receita extra” de R$ 4,8 bilhões
das empresas com a inclusão de
novos consumidores, o valor é
mais de 12 vezes superior aos R$
390 milhões arrecadados pela
Anatel com todas as licitações
de outorgas já realizadas.
Isso,segundoHenriksen,com-

PONTOS-CHAVE

TV a cabo
cresce menos

PAULO LIEBERT/AE-11/8/2008

A mudança das regras no mercado de TV a cabo, como o fim
do limite de municípios que
podem ter acesso ao serviço e
a fixação do preço das outorgas em R$ 9 mil, alavancará o
mercado de banda larga em,
pelo menos, 4,4 milhões de
clientes, além de proporcionar uma receita adicional de
R$ 4,8 bilhões para o setor.
Esses números representam
um incremento de cerca de 32%
sobre os 13,8 milhões de clientes
e de 26% em relação ao faturamento de R$ 18,3 bilhões do setor de banda larga fixa em 2010.
Os dados fazem parte de pesquisa inédita elaborada pelos
economistas Alexandre L. Henriksen, Carlos Manoel Baigorri e
Thiago Cardoso H. Botelho, que
sãoservidoresda AgênciaNacional de Telecomunicações (Anatel)epesquisadoresda Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Católica de Brasília.
SegundoHenriksen, o estudo foi
feito diante da necessidade de se
ter números sobreo impacto das
mudanças no mercado.
O aumento mais significativo
ocorrerá em São Paulo, onde a
previsão é de que pelo menos
1,67 milhão de consumidores
passem a ter acesso aos serviços
de banda larga a partir de novas
outorgasdeTV acabo.Nasegunda posição, aparece o Rio de Janeiro (601,69 mil novos acessos), seguido de Minas Gerais
(374,58 mil), Paraná (328,93 mil)
eRio Grande doSul (303,57 mil).

●

● Assinantes

Acesso. Ampliação da TV a cabo permitiria que empresas como a Telefônica oferecessem combos em toda área de atuação
provaque o preço deR$ 9 mil por
outorga é viável. Os pesquisadores estimam que os resultados
serão alcançados em até três
anos depois da implementação
no mercado das mudanças, que
estão em fase final na Anatel.
Atualmente, apenas 262 dos
5.564 municípios brasileiros têm
serviçosde TV acabo. Essasituação, na visão dos pesquisadores,
● Impostos

R$ 1,2 bi

deve ser a arrecadação
adicional dos governos
estaduais. O governo federal
deve arrecadar mais R$ 176
milhões

é decorrente da legislação vigente até 2010, sobretudo do planejamentoelaboradopeloMinistério das Comunicações, que estabelecia um limite para o número
de prestadoras em cada municípioeonúmerodecidadesatendidaspelo serviço, bemcomo estabelecia um processo de licitação
para a venda de outorgas.
Em dezembro, a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)aprovouonovoplanejamento do setor com o fim dessas
limitações. O novo regulamento, última amarra para a implementaçãodessasmudançasestava na pauta do conselho diretor
da agência ontem, mas a aprovação foi adiada por pedido de vista. A previsão é que as novas outorgas com esse novo modelo
ocorram a partir de setembro.

Força. Apesar do crescimento

acelerado do acesso à banda larga nos últimos anos, apenas
23,8% dos domicílios brasileiros
são atendidos pelo serviço, conforme a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de
2008.
A pesquisa dos servidores da
Anatel mostra que a penetração
da banda larga aumenta sobremaneiraquando háinfraestrutura de TV a cabo. Dados da agênciamostram queonde nãoháoutorgas de TV a cabo, o acesso à
banda larga nos municípios é de
18,6%, porcentual que sobe para
48,3% onde o serviço é prestado.
Como esse diagnóstico foi feito, sobretudo, nos grandes centros, onde atuam várias empre-

CELSO JUNIOR/AE–28/4/2011

Governo defende mudar
legislação do setor
Projeto de lei que acaba
com a restrição de capital
estrangeiro espera para
ser votado no Senado e
tem apoio de ministro
BRASÍLIA

Oaumentodo númerode consumidores com acesso à banda larga via infraestrutura de TV a cabo poderá ser ainda maior com a
aprovação do Projeto de Lei

Mais satélite

Em abril, o número de clientes
de TV por assinatura via satélite (DTH) ultrapassou, pela primeira vez, o de TV a cabo. A
participação do DTH atingiu
49,2% dos consumidores,
comparada a 48,1% do cabo

Complementar 116 (antigo PL
29) em tramitação no Senado,
que acaba com a restrição ao capital estrangeiro e também às
concessionárias de telefonia fixa. É o que defende o ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo.“AaprovaçãodesseprojetopeloSenadodaráacessoamuitomais genteàbanda larga”,afirmou Bernardo ao Estado.
Por essa razão, a aprovação
desse projeto é prioridade para o
governo da presidente Dilma
Rousseff, que prevê que essas

Lei. Bernardo espera que projeto seja aprovado até fim do ano

sas de TV a cabo, os pesquisadorescolocaramumalupanos mercados onde ainda não há oferta e
constataram que a presença de
apenas uma empresa de TV a cabo aumentaria em 35% a base de
clientes de banda larga.
“Os municípios que têm TV a
cabo são os de maior renda. Em
um município de médio porte,
constatamos que uma empresa
de TV a cabo aumenta o acesso à
banda larga em 35%, pois essa
empresaconcorrecom aconcessionáriadetelefoniafixa.Eabanda larga hoje é o serviço mais importante”, ressaltou Henriksen.
Assim, se determinado município tem 20% de penetração do
serviço de banda larga, a entrada
de uma empresa de caboelevaria
esse porcentual para 27%, num
primeiro momento.

restrições caiam até o fim do
ano. Hoje, empresas estrangeiras só podem ter, no máximo,
49% do capital de operadoras de
TV a cabo e as concessionárias
de telefonia fixa são impedidas
de ofertar o serviço em sua área
de atuação.
“Estamos há 11 anos sem concessão de novas licenças de TV a
cabo. Essa abertura maior do
mercado é muito relevante para
a banda larga, pois vai estimular
grandes investimentos, aumentar a concorrência e ampliar a
oferta do serviço”, ressaltou o
ministro. “Além das mudanças
das regras na Anatel, o ideal é
que seja aprovado o PLC 116, que
implicará também em aumento
da velocidade média de acesso

10,7 milhões

eram o total de assinantes de
TV paga no País em abril. No
mês foram conquistados
238,3 mil novos assinantes,
segundo dados divulgados
pela Anatel
●

Licenças

Presidida por Ronaldo Sardenberg (foto), a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) deve retomar a oferta
de licenças de TV a cabo. Há
11 anos a agência não coloca
licenças à venda

CELSO JUNIOR/AE-16/10/2008

do serviço”, destacou. Segundo
Bernardo, na Anatel há mais de
mil pedidos de outorgas.
Prazo. Na visão do ministro, o

texto aprovado na Câmara dos
Deputados é satisfatório, com
exceção da proibição de que empresas de radiodifusão tenham
mais de 50% de participação em
operadoras de TV a cabo, questãoquevemsendocombatidapela Rede Bandeirantes. “Eles têm
razão. Esse é o único ponto que
deve ser mudado; no mais está
tudo ok”, disse.
Bernardo conversou com os
presidentesdascomissõesdoSenadoqueestão analisandooprojeto e acredita que a matéria será
aprovada até o fim do ano. / K.M.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 maio 2011, Economia & Negócios, p. B14.

Justiça proíbe Americanas.com de vender no Rio
Acatando pedido do
Ministério Público,
tribunal tomou a decisão
por causa de atrasos nas
entregas
O site de comércio eletrônico
Americanas.com, que pertence
ao grupo de internet B2W – do
qual também fazem parte Submarino e Shoptime –, ficará impedido de realizar novas vendas
no Estado do Rio de Janeiro até a
regularização das entregas dos
pedidosjá realizadospelosclien-

tes. Desde o ano passado, o site
enfrentaumaenxurradadereclamações de consumidores por
causa dos atrasos.
Segundo nota à imprensa do
Ministério Público (MP) do Rio
de Janeiro, o Tribunal de Justiça
(TJ) aceitou pedido do MP, que
passará a valer a partir do dia em
que a empresa de comércio eletrônico for intimada da decisão.
A multa fixada pelo TJ, caso a decisão seja descumprida, é de R$
20 mil.
Procurada, a assessoria de imprensadaAmericanas.cominformou apenas que não comenta

processos em andamento. Cabe
recurso à decisão do TJ.
A empresa só poderá reiniciar
suas vendas quando todos os casos de atraso estiverem resolvidos – estima-se que os problemas do site afetem hoje 30 mil
consumidores, segundo a argumentação do MP. “O Ministério
Público obteve decisão no juízo
de primeiro grau que acata parcialmente o requerimento, exigindo da Americanas fixação de
prazoprecisoparaefetuarentrega de suas mercadorias, respeitando-o e disponibilizando tal
prazo em sua página virtual”, ex-

plica o comunicado.
A decisão também prevê multa de R$ 500 por cada violação.
“Com a decisão da Justiça, além
do cumprimento dessa exigência, a empresa deve abster-se de
realizar vendas por meio do site
● Líder

A B2W, resultante da fusão dos
sites Submarino e Americanas.
com, é hoje o maior grupo de comércio eletrônico no País. A receita do grupo passou de R$ 1
bilhão no primeiro trimestre.

atéque todas asentregas prometidas sejam de fato realizadas”,
completa a nota.
Dificuldades. Os problemas da

Americanas.comemrelaçãoaentregas vieram à tona no ano passado, quando consumidores se
queixaram de atrasos das compras de Natal. No início de 2011,
segundo o MP, os problemas se
agravaram. Na divulgação do balanço do primeiro trimestre1, a
B2W, que controla o site, informou ter investido R$ 74 milhões
entre janeiro e março, principalmente em logística e tecnologia.

AcompanhiafechouosprimeirostrêsmesesdoanocomprejuízolíquidodeR$1,6milhão,revertendo o cenário positivo do primeiro trimestre de 2010, quando obteve lucro de R$ 14 milhões. A B2W fechou no vermelho mesmo com o crescimento
de 12,6% nas receitas no primeirotrimestrede2011,nacomparação com o ano anterior.
Anotíciadasuspensãodasvendas da Americanas.com também
afetou negativamente as ações
da B2W no pregão de ontem da
BM&FBovespa.Enquantooíndice Ibovespa, que reúne as ações
mais negociadas no País, fechou
em alta de 1,12%, a B2W viu seus
papéis caírem mais de 1% ao fim
do dia. / AGÊNCIA ESTADO

