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Rogério
Santanna
é demitido
da Telebrás
Governo faz mudanças no plano de banda
larga e escolhe Caio Bonilha para o cargo
Karla Mendes / BRASÍLIA

Será oficializada hoje a troca
no comando da Telebrás. Sai
Rogério Santanna, que ocupou o posto por um ano, e assume Caio Bonilha, que até então ocupava o cargo de diretor
comercial da estatal. O anúncio foi feito ontem pelo ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo. O anúncio será feito em reunião do Conselho de
Administração da empresa.
AsaídadeSantannaestavasendo alvo de especulação na imprensa desde sábado, mas só foi
confirmada ontem. Segundo
Santanna, o governo já havia dito publicamente que faria ajustes no Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL) e ontem ele foi informadopeloministrodequeessas mudanças incluiriam a troca
do comando da estatal.
Questionado sobre quem seria seu sucessor, Santanna evitou comentar o assunto. “Eu sou
muito sem sorte, como foi demonstrado hoje. Então eu não
achonada”,afirmou,apósencontro com o ministro. Santanna estava bastante abatido, deixando

transparecer estar chateado por
ter sido informado sobre sua saída primeiro pela imprensa.
Curiosamente, cerca de uma
hora antes, após o anúncio do
vencedor da licitação do Banco
Postal, Bernardo disse que a saída do executivo da Telebrás ainda não estava definida. Na ocasião, o ministro desmentiu ainda informações divulgadas pela
imprensa de que Cezar Alvarez,
atualsecretárioexecutivodo Ministério das Comunicações, seria o novo presidente da estatal.
“O Cezar não sai. Só se ele quiser
sair, mas acho que ele não sai”,
reforçou.
ATelebrásdivulgou ontem comunicado ao mercado, informandoaindicaçãodeBonilhapara a presidência da companhia,
por indicação do ministro.
Formado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e com especialização
pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Bonilha é
engenheiro especializado em
tecnologias, negócios e estratégias para empresas de telecomunicações e energia, com mais de
vinte anos de experiência geren-

Queixas. Repetidas críticas de Santanna ao corte no orçamento da estatal teriam desagradado a presidente Dilma Rousseff
cial e comercial, conforme o documento.
A mudança na presidência da
Telebrás“temporobjetivofortalecera empresae sua relaçãoinstitucional com o Ministério das
Comunicações, a fim de propiciar melhores condições para o
cumprimento de sua missão no
âmbito do Plano Nacional de

Banda Larga”, diz o comunicado, assinado por Cezar Alvarez,
presidente do Conselho de Administração da Telebrás.
Bastidores. Nos bastidores, há

várias hipóteses sobre a saída de
Santana. Uma fonte do governo
ouvida pelo Estado disse que o
fatorprincipalque motivoua de-
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“Eu sou muito sem sorte,
como foi demonstrado hoje.
Então eu não acho nada.”
"Tanto se falou em ajuste na

estatal e agora descobri que o
ajuste é minha saída.”

PAULO BERNARDO
MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES

“Caio Bonilha é o novo
presidente da Telebrás.”

missão do executivo foi o discurso “destoante” adotado por Santannadecriticarocortederecursos para a estatal, no momento
em que a principal bandeira do
governo federal é a redução de
gastos e o combate à inflação, o
que teria desagradado a presidente Dilma Rousseff.
“Isso cria um constrangimento. Doponto de vista político, ele
vinha destoando dentro do governo, ao citar sempre o corte no
orçamento da empresa como a
justificativa de não ter feito a interligação de cidades com banda
larga”, explicou uma fonte.
Outrofatorque irritoua presidente, segundo outra fonte, e
que contribuiu para a saída de
Santanna, seriam as duras críticas feitas por ele ao Tribunal de
ContasdaUnião(TCU),queacu-

sou a Telebrás de praticar sobrepreço em um edital de contratação de soluções de infraestrutura. Por meio de nota, a estatal
disse que os argumentos apresentadospelacompanhia–eacolhidos pelos técnicosda Secretaria de Obras (Secob 3) do TCU –
são “frágeis” e “inconsistentes”.
Uma terceira fonte disse que
Santannaeoministro tinhamvárias divergências, razão pela
qual Alvarez assumiria a presidência da Telebrás. Segundo essa fonte, o governo recuou nessa
indicação,porém,pois, seasdificuldadesenfrentadaspeloministro-chefe da Casa Civil, Antonio
Palocci, culminarem com sua
queda, Bernardo seria uma opção para assumir a pasta e AlvarezseriaministrodasComunicações. / COLABOROU FELIPE RECONDO
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CHEGAM MAIS TABLETS,
AGORA PARA EMPRESAS
Fabricantes de sistemas de comunicação corporativa, como Avaya e
Cisco, trazem ao mercado alternativas ao iPad, fabricado pela Apple
Renato Cruz

T

odos querem vender tablets. Além de
atrair os fabricantes
tradicionais de celulares e de PCs, estão entrando
nesse mercado grandes fabricantesdesistemasdecomunicação corporativa, como a
Avaya e a Cisco.
“Nunca na história da tecnologia houve um mercado
com previsão de crescimento
tão alto”, afirmou Fernando
Belfort,analistasêniordaconsultoria Frost & Sullivan. “Estamos sempre revendo os números para cima.”
A Avaya começou a comercializar no Brasil seu tablet
corporativo, chamado Avaya
Flare, em março. A empresa já

tem mais de dez clientes no País,
e o maior projeto usa cerca de
100 dispositivos.
Com uma tela de 11,6 polegadas, câmera de alta definição integrada e sistema operacional
Android, o equipamento da Avaya custa de US$ 1,5 mil a US$ 2
mil no Brasil. “Nosso objetivo
não é competir pelo mercado de
tablets, mas oferecer uma solução completa de colaboração”,
disse Thiago Siqueira, diretor de
tecnologia e engenharia da Avaya Brasil.
Não existe previsão de produção local. A Avaya planeja lançar
em novembro uma versão para
iPad do software Flare, presente
em seus tablets, para que as pessoas possam ter o mesmo recurso nos aparelhos do concorrente. Para janeiro, está prevista a

versão para tablets Android.
Unificação. A grande aposta de
empresas como a Avaya é no que
asempresas detecnologia costumam chamar de comunicações
unificadas. O conceito já circula
há algum tempo no mercado,
mas até agora não pegou. A ideia
é ter todo o tipo de comunicação
–telefonia, e-mail, bate-papo,videoconferência, redes sociais e
outros – funcionando como se
fosse um serviço único, que podeseracessadodo mesmodispositivo. A chegada dos tablets deve acelerar esse processo.
Dolado dequemusaatecnologia, existe outra expressão feia
empregada pelo mercado para
explicar a ascensão dos tablets,
que é “consumerização”. Essa
palavra quer dizer o seguinte: as

Competição. Thiago Siqueira apresenta tablet corporativo
pessoas querem ter na empresa
a mesma experiência disponível
em casa. Os gerentes de tecnologia da informação (TI) enfrentam uma demanda cada vez
maior por equipamentos que tenham uso tão fácil quanto aqueles criados para o mercado de

consumo.
“Não dá para falar que não dá
para usar o tablet no ambiente
corporativo, porque muitas vezes quem quer usar é o presidente da empresa”, destacou RicardoOgata,gerentede desenvolvimento de colaboração da Cisco

Brasil. Além da integração
com os serviços de comunicação, os tablets corporativos
têm segurança reforçada,
comapossibilidade de limitar
os aplicativos instalados e de
teracessoporredeprivadavirtual (VPN, na sigla eminglês).
Este mês, a Cisco começa a
entregar no País o seu tablet,
batizado de Cius. Ele tem tela
de sete polegadas, câmera de
altadefiniçãoesistemaoperacional Android. Nos Estados
Unidos, o Cius custa cerca de
US$ 700. Por aqui, com os impostos de importação, o preço pode dobrar. “Ainda estamosestudando se teremos fabricação local”, disse Ogata.
O governo anunciou, no mês
passado, incentivos à produção local de tablets.
Segundo Belfort, da Frost &
Sullivan, além dos aparelhos
da Avaya e da Cisco, o PlayBook, da RIM (fabricante do
BlackBerry), e o TouchPad,
da HP, devem ser competidores fortes no mercado corporativo. A consultoria prevê
que a participação do cliente
empresarialnomercadodetablets deve subir de 4% em
2010 para 30% em 2015.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B18.

Intel anuncia notebook que funciona como tablet
Chamado de ‘ultrabook’,
o dispositivo deve
responder por 40%
dos notebooks vendidos
até o fim de 2012
SAN FRANCISCO

A Intel exibiu uma nova categoria de notebooks que, segundo
ela, incluirão os melhores recursos dos tablets. O lançamento é
parte dos esforços da maior produtora mundial de chips para
conquistar espaço no explosivo
mercado de aparelhos móveis.
Apioneiradosnetbooks Asustek mostrou na segunda-feira o
UX, primeiro modelo na classe
“ultrabook” da Intel, na feira de
computação Computex, em Tai-

wan.A Intelinformouquemodelos de outros fabricantes estariam à venda antes do Natal, a
preços abaixo de US$ 1 mil.
Os ultrabooks serão finos e leves,mascontarão com processadores de alto desempenho. Devemresponderpor40%doscomputadores vendidos até o final
do ano que vem, disse Tim Kilroy, vice-presidente da Intel, em
entrevistaàReuters emSanFrancisco.Kilroytambémafirmouesperarqueo preço dosultrabooks
caiaabaixodeUS$600nospróximos dois anos.
“Estamos em busca de modelos com alto poder de resposta.
Serão máquinas de acionamento rápido e conexão permanente, com capacidade de resposta
muito maior, semelhante à que
se vê nos tablets atuais, como o

iPad”, disse. Ontem, em Taipei,
Mooly Eden, vice-presidente da
Intel, definiu os ultrabooks como “uma categoria diferente”
dos tablets e dos notebooks, e
expressou a esperança de que
atraiam uma categoria diferente
de consumidores.
“Haverá certa confusão por
causa do fator dobra. Com o aparelho aberto, você verá um computador, mas, se quiser usá-lo
sem abrir, terá um tablet. É um
computador? É um tablet? Não
acho que importa”, disse Eden
em entrevista coletiva.
A Intel deseja tornar os laptops mais atraentes para os consumidores, cada vez mais atraídos pelo iPad, da Apple, e outros
aparelhos móveis.
Desafio. Os processadores da

WALLY SANTANA/AP

PC. Executivos da Intel e da Asustek apresentam o ultrabook
companhia acionam 80% dos
computadores mundiais, mas a
Intel até agora não conseguiu
adaptá-los para uso em tablets e

celulares inteligentes. Fabricantes como a Motorola e a Apple
preferemprocessadoresfabricados com tecnologia para uso efi-

cientedeenergia,licenciados pelo grupo britânico ARM.
Comentando sobre a concorrência com a ARM, Eden disse
que a Intel chegou tarde ao mercado de tablets, mas não “fracassou”. “Chegamos tarde. Hoje há
muitos tablets sem chips Intel,
mas estamos fazendo grande esforço para recuperar o atraso. E
acreditoquetenhamosconseguido, nos tablets”, disse.
Em2012, a Intelplaneja lançar
um novo chip, chamado “Medfield”, projetado especialmente
para tablets e smartphones. Segundo a empresa, esse processador permitirá um tempo maior
de uso dos equipamentos, maior
qualidade de imagem e mais eficiência energética. Navin
Shelby, gerente geral da Intel para a região Ásia-Pacífico, reconheceu que o mercado experimenta mudanças importantes
com “a explosão dos smartphones e dos tablets”. / REUTERS E AP

