
O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, anunciou on-
tem que as medidas de isenção
fiscal para incentivar a constru-
ção de redes de comunicação
devem passar a valer nos próxi-
mos dias. A decisão acarretará
renúncia fiscal de R$ 4 bilhões
em quatro anos. A expectativa
do ministro é que, neste mesmo
período, a desoneração gere in-
vestimentos da ordem de R$ 70
bilhões, dos quais R$ 20 bilhões
deverão ser antecipados.

Pelo acordo costurado entre
os Ministérios das Comunica-
ções e da Fazenda, a constru-
ção de redes será desonerada
dos tributos de PIS e Cofins, o
que representa um benefício fis-
cal da ordem de 10%. Esse be-
nefício valerá para diversos ti-
pos de equipamentos utiliza-
dos em infraestruturas de tele-
comunicações e para redes de
fibra óptica e rádio.

Paulo Bernardo acredita que
as medidas sejam sancionadas
pela presidente Dilma Rousseff
ainda nesta semana. “A presi-
dente vai viajar na semana que
vem. Se não acontecer essa se-
mana, deve demorar uns oito
dias”, disse ontem na Future-
com, um dos principais eventos
de telecomunicações da Améri-
ca Latina. O ministro não sabe
ainda se a desoneração será co-
locada em prática por meio de
medida provisória, mas é favo-
rável que ocorra desta forma,
pois, assim, os benefícios fiscais
passariam a valer logo que san-
cionados pela presidente. “Vou
trabalhar para isso, a lógica é
que seja uma MP”.

Como contrapartida, o gover-
no exigirá que as redes sejam

construídas não só em grandes
centros, mas também em re-
giões mais carentes. “Vamos
empurrar as empresas para as
áreas menos ocupadas, vamos
exigir expansão geográfica”.

A definição das exigências se-
rá analisada caso a caso, à medi-
da que as empresas pedirem o
benefício fiscal, já que as solici-
tações serão analisadas por um
comitê do Ministério das Comu-
nicações. “As contrapartidas se-
rão maiores para as grandes
(operadoras)”.

Para o ministro, outra infor-
mação que pode acelerar inves-
timentos em redes no país é a
abertura do mercado de televi-
são a cabo para a entrada das te-
les e capital estrangeiro. On-
tem foi a data limite para o Pro-
jeto de Lei 116 ser sancionado
pela presidente da República. E

a expectativa do ministro das
Comunicações era de aprova-
ção sem sanções, apesar de crí-
ticas do mercado quanto ao es-
tabelecimento de cotas de con-
teúdo nacional e a novas atri-
buições da Agência Nacional de
Cinema (Ancine).

Copa conectada
Ontem, a presidente Dilma
Rousseff autorizou investimen-
tos de R$ 200 milhões na in-
fraestrutura das cidades-sede
da Copa do Mundo de 2014. O
montante será utilizado pela Te-
lebrás, que construirá a infraes-
trutura de telecomunicações
em aproximadamente 30 cida-
des que receberão jogos, cen-
tros de treinamento e outras ati-
vidades ligadas ao Mundial de
Futebol. Segundo Dilma, um
dos focos é fazer com que brasi-

leiros e turistas possam ter aces-
so à transmissão de voz e de
imagens de alta qualidade pelo
telefone móvel no país. Tam-
bém está prevista a implanta-
ção de celulares de quarta gera-
ção até o início da competição.
“Esse é um legado que ficará pa-
ra toda a população brasileira
depois da Copa e das Olimpía-
das”, disse no programa de rá-
dio Café com a Presidenta.

A partir de 1˚ de outubro, o
acesso à internet banda larga co-
meça a ser oferecido em todo o
país a R$ 35 por mês, por conta
do Plano Nacional de Banda Lar-
ga (PNBL). Segundo Dilma, o
acordo com as operadoras de te-
lefonia prevê que a internet po-
pular chegue a todos os municí-
pios brasileiros até 2014. “Que-
remos chegar a, pelo menos, 40
milhões de lares”. ■ Com ABr

FabianaMonte e Carolina Pereira
redacao@brasileconomico.com.br
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Redes das
teles terão
isenção
de PIS
e Cofins

“

Obras devem envolver investimentos de até
R$ 70 bilhões em quatro anos, ante renúncia
fiscal de R$ 4 bilhões no mesmo período

Vamos empurrar as
empresas para áreas
menos ocupadas.
Vamos exigir
expansão geográfica

Paulo Bernardo
Ministro das Comunicações
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O número de pessoas com
acesso à internet no

Brasil cresceu 5,5% no segundo
trimestre em relação ao mesmo
período de 2010, atingindo
77,8 milhões de habitantes.

O presidente da GVT, Amos Ge-
nish, avalia que o acordo fecha-
do entre operadoras e governo
para oferecer pacotes dentro do
Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL) por R$ 35 e velocidade
de 1Mbps e limite de download
é insuficiente. “É o começo,
mas não é o suficiente para o fu-
turo”, afirma. Para o executivo,
a chave para mudar o cenário
de banda larga no país é estimu-
lar a concorrência. “Para isso,
precisamos de backbone e o go-
verno pode participar, junto
com a iniciativa privada, para
criar essa infraestrutura para
banda larga”, diz.

A empresa, do grupo fran-
cês Vivendi, vai investir entre
US$ 300 milhões e US$ 500 mi-
lhões para construir um backbo-
ne (rede principal) internacio-
nal em parceria com operadoras
internacionais. O projeto terá iní-
cio em 2012 e a construção leva-
rá cerca de 18 meses. “O backbo-
ne é o grande gargalo e elemento-
chave para todas as operado-
ras”, afirma. A GVT, que tinha
um backbone de 11 mil quilôme-
tros em 2008, hoje conta com 25
mil quilômetros de fibra óptica.

Neste ano, a GVT investirá R$
1,8 bilhão — 40% acima dos re-
cursos aplicados em 2012. Até
2018, a empresa pretende inves-
tir no mínimo R$ 2 bilhões por
ano, totalizando entre R$ 10 bi-
lhões e R$ 15 bilhões no perío-
do. “É o mínimo, os investimen-
tos podem ser superiores com a
nossa estratégia de expansão
em cidades do interior”, diz.

Amos Genish diz que a GVT
adotou a nova estratégia de che-
gar a pequenas e médias cidades
após o anúncio da participação
das operadoras no PNBL. “Deci-
dimos mudar nosso foco porque
o acordo tem um produto bem
fraco. Hoje vendemos 5Mbps
por R$ 49 e, no ano que vem,
quando começarmos a vender
10Mbps por R$ 49, poderemos
passar 5Mbps para R$ 35,00. Nos-
so foco agora é que falta banda
larga razoável e televisão paga
em cidades pequenas”, afirma.

A operadora, que anunciou sua
chegada à capital de São Paulo es-
te ano, agora não tem previsão pa-
ra comercializar suas ofertas na ci-
dade, embora já esteja atuando

no interior do estado mais rico do
país. “Achamos potencial maior
em pequenas e médias cidades
onde falta banda larga”.

Ainda este mês, a GVT fará o
lançamento prévio de sua oferta
de televisão por assinatura em 16
cidades, em um investimento de
R$ 650 milhões até 2012. Em ou-
tubro, todas as localidades aten-
didas pela GVT poderão contra-
tar a oferta. “Este é o movimen-
to estratégico da GVT em 2011 e
2012 e é o primeiro passo para a
casa conectada”, diz Genish.

Regras iguais
O presidente da Oi, Francisco
Valim, disse que empresas auto-
rizadas, como a GVT, deveriam
ter obrigações de universaliza-
ção que as concessionárias têm
de cumprir. Essas diferenças
ocorrem em função da regula-
mentação do setor. O executi-
vo, no comando da Oi há apro-
ximadamente um mês, diz que
o Brasil pode ser dividido em
dois países, com realidades dis-
tintas no que diz respeito à con-
corrência. “A competição se dá
apenas em 7% dos municípios,
que respondem por 62% da po-
pulação e 73% do consumo ur-
bano. A Oi está presente onde
outros serviços, como hospi-
tais e agências bancárias, não
estão. Todo mundo concorre
por algumas regiões. Nós cobri-
mos o Brasil todo”. ■ F.M.

Na briga por mais clientes,
o grupo América Móvil, do

bilionário mexicano Carlos Slim,
investe R$ 10 bilhões no Brasil
em 2011 e 2012, nas controladas
Claro, Net e Embratel.

40 milhões
de domicílios devem ser
alcançados pela internet popular
até 2014, segundo a expectativa
da presidente Dilma Rousseff.

Telefônica vai oferecer
linha fixa de telefonia

fora do estado de São Paulo,
passando a competir com
a Oi, que disponibiliza esse
serviço em todo o país.

● ●

NAREDE

R$ 20 bi
é a previsão do governo de
investimento antecipado
das empresas na construção
de redes de banda larga.

R$ 35
por mês será o valor cobrado
pelo acesso à internet
banda larga a partir de
outubro dentro do PNBL.

●

R$ 200 mi
serão investidos em
infraestrutura para internet
no celular nas cidades-sede
da Copa do Mundo de 2014.

Marcello Casal Jr/ABr

Presidente da
GVT considera
o PNBL
insuficiente

➤

Amos Genish considera que
acordo entre operadoras
e governo foi apenas o início

➤➤

BANDALARGA

OipropõeuniãodeoperadorasparanegociarpreçosdeTVpaga

Oi quer que empresas
autorizadas também
tenham as mesmas
obrigações que
as concessionárias

LEIA MAIS

Otávio Azevedo, presidente
da Andrade Gutierrez, uma das
controladoras da Oi, defende
que as operadoras unam forças
para negociar em conjunto com
produtoras de conteúdo nacional
e conseguir preços melhores
para abastecer suas ofertas de
TV paga. “Nós nos juntamos
para comprar equipamentos
e uma das pontas da TV por
assinatura é conteúdo”, observa.
Ele acrescenta que será preciso
fazer investimentos pesados
para garantir a banda larga
do futuro, já que ela terá
velocidade maior e servirá de
plataforma para a prestação
de outros serviços, como vídeo.

“Banda larga é palavra de ordem,
a Oi tem que ser uma empresa
distribuidora de conteúdo”.
A empresa também pretende
lançar sua oferta de TV por
assinatura usando tecnologias
como fibra óptica tão logo
o Projeto de Lei 116 seja
sancionado pela presidente
Dilma Rousseff e regulamentado.
A expectativa é que a sanção
seja publicada no Diário Oficial
de hoje. Já a regulamentação
tem prazo legal de seis
meses para ser realizada.
A nova regra altera o mercado
de TV a cabo, permitindo a
entrada das operadoras de
telecomunicações e de capital

estrangeiro no segmento,
além de padronizar a
regulamentação, que variava
em função da tecnologia.
“Temos que começar a TV de um
estágio baixo, porque a lei foi
aprovada agora, mas dei sorte,
porque foi aprovada”, diz
o presidente da Oi, Francisco
Valim. Na sua avaliação a
infraestrutura da Oi, que tem
uma “rede continental”, é o
aspecto mais positivo que
ele encontrou na operadora.
“O desafio é ser o mais
competitivo possível nas regiões
em que os competidores estão
e desenvolver mercados onde
só nós estamos”, diz. F.M.

PauloBernardoquerque
decisãosejasancionada
comomedidaprovisória
para jáentraremvigor
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A Telefônica oferecerá serviços
de telefonia fixa fora do estado
de São Paulo, por meio da rede
da Vivo, cujo controle foi adqui-
rido pela empresa espanhola há
cerca de um ano. De acordo
com Paulo César Teixeira, dire-
tor geral e executivo do grupo,
antes do Natal a oferta será lan-
çada comercialmente usando a
rede 3G da Vivo. “A ideia é po-
der oferecer combos fora de São
Paulo”, afirma, referindo-se a
pacotes que reúnem serviços de
banda larga, telefonia fixa, celu-
lar e televisão por assinatura.

Com o lançamento, a Telefô-
nica passa a competir direta-
mente com a Oi, presente em
todo o país com o serviço de te-
lefonia fixa. Além disso, con-
corre também regionalmente
com Net e GVT. Entre as opera-
doras móveis, a Tim tem uma
oferta de telefonia fixa presta-
da por meio da rede móvel,
com tarifa de celular e sem assi-
natura básica. Questionado so-
bre o interesse de consumido-
res em telefonia fixa, cujo uso
está em queda em todo o mun-
do, inclusive no Brasil, Antô-
nio Carlos Valente, presidente
da Telefônica, diz que, dentro
do contexto de convergência, o
serviço é interessante e gera va-
lor para o cliente.

Segundo Teixeira, o novo ser-
viço será oferecido como um tele-
fone fixo sem fio e terá tarifação
de serviços de telefonia fixa —
mais barata do que a móvel —,
sem a cobrança da assinatura bá-
sica. “Vou lançar a oferta onde te-
nho 3G”, diz. Atualmente, a ope-
radora tem cobertura em cerca
de 1500 cidades em todo o Brasil,
mas o serviço, que funcionará
também com a tecnologia de se-
gunda geração de telefonia celu-
lar, será oferecido inicialmente
como projeto-piloto e, depois,
ganhará escala nacional.

A Vivo poderá oferecer o ser-
viço porque a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
aceitou transferir para a empre-
sa as autorizações que a Telefô-
nica tinha para prestar serviço
de telefonia fixa fora de São Pau-
lo, sua área de concessão. E, se-
gundo Valente, há outro pedido
da companhia em tramitação
na Anatel, para que a Telefônica
possa usar tecnologias sem fio
para prestar serviços de telefo-
nia fixa também em São Paulo.

O telefone fixo é a primeira
oferta comercial anunciada pela
Vivo após a aquisição pela Telefô-
nica. Teixeira diz que o novo ser-
viço começou a ser desenhado
desde o início da integração en-

tre as duas empresas e agora está
em fase final de testes. No início
de outubro, a empresa espera
concluir o processo de simplifica-
ção de sua estrutura acionária,
com a incorporação da Vivo pela
Telesp. “Nas próximas semanas,
vamos eliminar mais uma etapa
da cadeia societária”, diz.

Reestruturação
Ontem, a Telefônica também
anunciou novas mudanças em
sua estrutura organizacional no
Brasil. Paulo César Teixeira assu-
me o cargo de diretor geral e exe-
cutivo do grupo, respondendo a
Antônio Carlos Valente, presi-
dente da empresa no país. Esta
é a segunda mudança organiza-
cional divulgada pela compa-
nhia espanhola em pouco mais
de quatro meses.

Em maio, a empresa tinha
anunciado uma nova estrutura,

que passaria a valer com a nova
empresa que surgiu após a com-
pra do controle da Vivo pela Tele-
fônica e que resultou em uma em-
presa que precisava integrar os ne-
gócios fixo e móvel. As operações
comerciais eram divididas em
duas unidades: mercado indivi-
dual, comandada por Paulo César
Teixeira, e mercado empresas,
sob a direção de Mariano de Beer.
O CEO da operação integrada era
Luis Miguel Gilpérez, executivo
responsável pelo processo de inte-
gração de Vivo e Telefônica. Antô-
nio Carlos Valente ocupava a pre-
sidência do grupo no país.

Com a alteração organizacio-
nal anunciada ontem, deixa de
existir a figura de CEO e Teixeira
acumula o novo e o antigo cargo,
pelo menos inicialmente. É possí-
vel que ocorram novas mudan-
ças na empresa, pois, segundo Va-
lente, Mariano de Beer recebeu

propostas para mudar de posição
no próprio grupo, mas ainda não
tomou uma decisão.

A nova estrutura no Brasil é
comunicada uma semana após
o grupo ter anunciado mudan-
ças organizacionais profundas.
A empresa passou a ter duas
grandes unidades de negócio:
América Latina e Europa, que
passou a incorporar a Espanha,
antes, uma unidade à parte.
Além disso, foi criada uma uni-
dade operacional de recursos
globais e outra voltada para ino-
vação, a Telefônica Digital, com
sede em Londres. Hoje, 82%
das receitas da Telefônica - que
no primeiro semestre somaram
¤ 30, 8 bilhões - têm origem em
serviços de voz; 15% de banda
larga e 3% de serviços de valor
agregado. Em 2013, a expectati-
va é que a divisão seja, respecti-
vamente, 68%; 25% e 7%. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Telefônica oferecerá linha fixa
fora do estado de São Paulo

Murillo Constantino

“

A Telefônica investirá entre
US$ 30 mil e US$ 70 mil
individualmente em dez projetos
de empresas de tecnologia no
Brasil. O montante vai variar em
função das necessidades e do
nível de maturidade do projeto.
A companhia espanhola lançou o
Wayra, uma iniciativa semelhante
a uma incubadora de negócios,
fornecendo recursos financeiros,
tecnológicos e de apoio à gestão.
Ao fim, a Telefônica será sócia
dos projetos. Para se candidatar,
é necessário fazer uma inscrição
pelo site www.wayra.org.br até
23 de outubro. Trinta projetos
serão pré-selecionados e os dez
escolhidos serão anunciados
em novembro. Cada projeto terá
tempo de desenvolvimento de
nove a 18 meses. “Os projetos
selecionados entrarão no nosso
centro de inovação, localizado
em São Paulo”, afirma Carlos
Domingo, diretor geral de
inovação e desenvolvimento da
Telefônica. O centro de inovação
instalado no Brasil é o primeiro
fora da Espanha e foi anunciado
há um ano. Conta com 30
especialistas e tem como foco
de desenvolvimento as áreas
de vídeo e fibra óptica. F.M.

TECNOLOGIA

Companhia investirá
atéUS$70milem
projeto inovador

Com lançamento deste serviço, empresa competirá diretamente com a Oi, que está presente em todo o país

A ideia é poder
oferecer combos
fora de São Paulo.
Vou lançar a oferta
onde tenho 3G

Paulo César Teixeira
Diretor-geral da Telefônica
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Valente,daTelefônica,
esperarespostadaAnatel

para lançar tecnologia
fixasemfioemSP
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Carlos Zenteno, presidente da
Claro, anunciou ontem que o
oferecimento de pacotes comer-
ciais em conjunto entre a opera-
dora, a Net e a Embratel — as
três pertencentes ao grupo
América Móvil, do bilionário
mexicano Carlos Slim — deve
começar nos próximos meses.
Apesar de as empresas conti-
nuarem funcionando como uni-
dades de negócios diferentes, o
objetivo é que ocorram siner-
gias para aproveitar melhor os
recursos das três companhias.

“A parte de engenharia já
tem sido trabalhada em conjun-
to há três anos. Não tem senti-
do investir separadamente”,
afirma. Segundo ele, um dos ob-
jetivos de oferecer pacotes em
conjunto é reduzir preços. Zen-
teno não adianta como os pro-
dutos e serviços das diferentes
empresas serão agrupados, mas
diz que os “acionistas em co-
mum estão trabalhando em es-
tratégia em comum”.

O grupo América Móvil inves-
tirá R$ 10 bilhões no Brasil entre
2011 e 2012, em suas controladas
Claro, Embratel e Net. O montan-
te é destinado à ampliação de re-
de e a ações para conquistar no-
vos mercados. Em janeiro, Slim
já havia anunciado investimen-
tos de R$ 4,17 bilhões no país até

o fim de 2011. No segundo trimes-
tre, as operações da América Mó-
vil no Brasil geraram receita de
R$ 5,7 bilhões — 27,7% do fatura-
mento da holding. A Claro, cujo
faturamento no segundo trimes-
tre foi de R$ 3,1 bilhões, recebe-
rá investimentos de R$ 3,5 bi-
lhões até 2012 — boa parte desti-
nada à expansão da rede.

Com a nova estrutura, a rede
de transmissão da Claro estará
pronta para oferecer serviços
de quarta geração de telefonia
celular, cujo leilão deve ocorrer

no próximo ano. Zenteno adian-
ta que a operadora está fazendo
testes em laboratório com a no-
va tecnologia no Brasil desde o
final do ano passado, mas não
revela quando o serviço deve
chegar ao mercado.

Sobre a perda da segunda co-
locação no mercado brasileiro
de telefonia celular para a Tim,
no fim de agosto, Zenteno afir-
ma que a reconquista do segun-
do lugar será uma consequên-
cia de melhorias que estão sen-
do feitas na qualidade da rede e

atendimento, por exemplo.
Segundo dados da Agência

Nacional de Telecomunicação
(Anatel), A Tim fechou julho
com participação de mercado
de 25,78%, com 56,81 milhões
de clientes, enquanto a Claro fi-
cou com 56,20 milhões de clien-
tes e 25,52% de participação. A
Vivo manteve a liderança.

Zenteno afirma que na estra-
tégia de crescimento da Claro o
foco principal são os smartpho-
nes e tablets e a empresa tem fei-
to investimentos de marketing
para popularizar o uso dos dis-
positivos no país. “Este é o nos-
so principal esforço. Temos um
trabalho duro de educação, pois
muitas pessoas ainda não sa-
bem o que são e para que ser-
vem estes produtos”, diz. Além
disso, no caso dos tablets, Zente-
no afirma estar trabalhando em
parcerias para desenvolvimen-
to de conteúdo para clientes co-
mo instituições de ensino e do
setor médico. “Fizemos acor-
dos com universidades para en-
tregar tablets já com conteúdo
dentro”, diz. ■

Carolina Pereira e
Fabiana Monte
redacao@brasileconomico.com.br

Claro, Net
e Embratel
vão investir
R$ 10 bilhões
em dois anos

Murillo Constantino

AcessoàwebnoBrasil crescenosegundo trimestreeatingequase78milhõesdehabitantes

Até o fim deste ano,
o grupo do bilionário
mexicano Carlos Slim
vai realizar aportes
de R$ 4,17 bilhões
no mercado brasileiro

Empresas, controladas pela América Móvil,
de Carlos Slim, farão ofertas comerciais
conjuntas nos próximos meses

O número de pessoas com acesso
à internet no Brasil cresceu 5,5%
no segundo trimestre em relação
ao mesmo período do ano
passado, atingindo 77,8 milhões
de habitantes, segundo dados
do Ibope Nielsen Online.
Na comparação com o segundo
trimestre de 2009, o salto foi
quase quatro vezes maior, de
20%. Somente em agosto, foram
contabilizados 45,4 milhões

de internautas ativos no trabalho
ou em domicílios, um aumento
de 9,2% ano a ano. O tempo de
acesso à Internet também cresceu
no mês passado, em 6,4% sobre
julho, para 69 horas por pessoa.
De acordo com o Ibope, o maior
volume de acessos foi proveniente
de domicílios, com alta de 14,4%
em agosto sobre um ano antes,
somando 37 milhões de usuários.
Os sites de Educação e Carreiras

responderam pelo maior número
de acessos únicos no mês
passado, avançando 9,1% (25,8
milhões de usuários) ante julho,
seguido por aqueles de Ocasiões
Especiais, com expansão de 8,3%.
A categoria de Comunidades,
que engloba os sites de redes
sociais, alcançou 39,3 milhões
de usuários em agosto, o que
equivale a 87% dos internautas.
No último mês, o Facebook

somou 30,9 milhões de usuários
únicos, superando o Orkut, com
29 milhões. Já o Twitter marcou
14,2 milhões de internautas.
O crescimento do Facebook no
país motivou a empresa iniciar
uma operação local no Brasil este
ano. O Ibope apurou ainda que,
em agosto, o tempo gasto por
usuários brasileiros em redes
sociais foi de 7 horas e 14 minutos,
em média. Reuters

DESTAQUE TELECOMUNICAÇÕES

Zenteno,daClaro, prevê
reduçãodecustosdos
produtoscomsinergia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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