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As operadoras de telecomunica-
ções prometeram ontem am-
pliar a competição no País. A Te-
lefônica transferiu suas licenças
de telefonia fixa fora de São Pau-
lo para a Vivo, e planeja lançar,
ainda este ano, telefone fixo sem
fio na área da Oi. Será um serviço
parecido com o da TIM? “Será
melhor”, afirmou Paulo Cesar
Teixeira, novo diretor-geral da
Telefônica Brasil, sem dar mais
detalhes, durante o evento Futu-
recom, em São Paulo.

Amos Genish, presidente da
GVT, afirmou que o serviço de
TV paga da operadora, que com-
bina televisão via satélite com ví-
deos sob demanda pela banda
larga, será lançado nas 16 maio-
res cidades em que opera ainda
este mês. Em outubro, estará
nas demais. A notícia negativa é
que a chegada à capital de São
Paulo, prevista anteriormente
para este ano, já não tem mais
data definida. A GVT vinha en-
frentando problemas para conse-
guir autorização da Prefeitura pa-
ra construir sua rede, mas o presi-
dente da operadora negou que o

atraso tenha a ver com isso. “Já
conseguimos várias licenças”,
disse.

Outro grupo que promete
mais competição é a América
Móvil, dona da Claro, Embratel e
(num futuro próximo) Net. “Já
faz três anos começamos a unifi-
car as nossas atividades de enge-
nharia, para gerar sinergia e apro-
veitar melhor os recursos”, afir-
mou Carlos Zenteno, presidente
da Claro. Apesar de dizer que a
Embratel e a Claro continuarão
a ser unidades de negócios sepa-
radas, Zenteno ressaltou que a
tendência é que as empresas pas-
sem a operar de forma cada vez
mais coordenada, passando a
oferecer, inclusive, pacotes que
unem serviços móveis e fixos.

Os anúncios dos três grupos
contrastaram com o que disse
Francisco Valim, novo presiden-
te da Oi. Em sua apresentação na
Futurecom, o executivo mos-
trou como a área de atuação de
sua empresa é grande (a Oi é con-
cessionária de telefonia fixa em
todos os Estados, menos São
Paulo) e como a competição está
concentrada nas cidades maio-
res.

Valim continua tão combativo
quanto na época em que esteve à
frente da Net, há três anos. “O
sonho é oferecer planos de 10, 15,
20 Mbps (megabits por segun-
do) não somente em regiões de
alta concentração”, disse ele, ao
discutir o mercado de banda lar-
ga, numa referência aos pacotes

da concorrente GVT, que come-
çam com 5 Mbps de velocidade.

O presidente da Oi mostrou
números que apontam o merca-
do brasileiro de telefonia móvel

como um dos mais competitivos
do mundo. “O México está em
último lugar”, disse ele, numa re-
ferência aos concorrentes da Cla-
ro. Valim também reclamou da
posição dominante da Net em
TV a cabo, com cerca de 85%. “Só
uma empresa pode fazer triple
play (telefonia fixa, banda larga e
TV)”, disse Valim, sobre a empre-
sa que comandou. Ele defendeu
acabar com as “assimetrias regu-
latórias” que beneficiam novos
entrantes. A Oi, como concessio-
nária, tem obrigações de univer-
salização do serviço de telefonia
fixa que as rivais não têm. A ideia
seria impor obrigações às ou-
tras? “Se algumas pagassem os
impostos como a gente paga, já
seria bom”, respondeu o presi-
dente da Oi, fazendo referência
a um problema enfrentado pela
GVT com secretarias da Fazen-
da de vários Estados.

Desoneração. O ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo,
afirmou ontem ter acertado com
o Ministério da Fazenda a deso-
neração dos investimentos em
redes de telecomunicações. A
proposta foi encaminhada para a
presidente Dilma Rousseff. “Va-
mos exigir que o investimento
seja feito em todo o País”, disse
Bernardo. A medida zera a alí-
quota de PIS e Cofins de equipa-
mentos, fibras ópticas e obras de
construção civil. Os projetos te-
rão de ser homologados pelo Mi-
nistério das Comunicações.

Com a desoneração, o gover-
no deve abrir mão de R$ 4 bi-
lhões em arrecadação de impos-
tos até 2014. As empresas priva-
das devem investir, com a medi-
da, R$ 70 bilhões no período, R$
20 bilhões a mais do que seriam
investidos sem a redução de im-
postos.

Teles anunciam ações
para elevar competição

● A Telefônica anunciou ontem
que o executivo espanhol Luis
Miguel Gilpérez deixará o cargo
de diretor-geral da empresa no
Brasil. Ele voltará a seu país para
comandar a operação local. No
Brasil, será substituído por Paulo
Cesar Teixeira, que estava à fren-
te da unidade de mercado indivi-
dual (residencial). “Por enquan-
to, até encontrarmos um substitu-
to, vou acumular as funções”,
disse Teixeira. Está prevista para
hoje uma reunião de conselho
para oficializar a mudança. Entre
outras decisões, deve ser decidi-
do o futuro de Mariano de Beer,
que está atualmente à frente do
mercado empresas.

Antonio Carlos Valente conti-
nua como presidente do grupo
no Brasil. “A Espanha solicitou o
talento de Gilpérez”, disse o exe-
cutivo. Na Espanha, Gilpérez vai
se reportar ao presidente da Tele-
fônica Europa, José María Álva-
rez-Pallete. / R.C.

Revista busca modelo de
negócios no meio digital
Circulação das revistas tem crescido nos últimos anos, mas verba publicitária diminuiu

Telefônica
muda comando
no Brasil

● Debate
Youssef Mou-
rad (Digital Pa-
ges, à esq.);
Sérgio Gwerc-
man (Superinte-
ressante); Mar-
celo Bartholo-
mei (TV Caras);
e Silvio Genesi-
ni (Grupo Esta-
do, à dir.)

Marili Ribeiro

A perda de verba publicitária
nas revistas, que passou de
10% dos total de investimen-
tos dos anunciantes para 7,5%
na última década, foi o assun-
to que permeou as discussões
no encontro dos executivos
do setor ontem em São Paulo.
Reunidos no V Fórum Associa-
ção Nacional de Editores de
Revistas (Aner), eles debate-
ram o tema “O melhor dos
tempos, o pior dos tempos. Vo-
cê faz a diferença”.

O evento levantou a bandeira
de que as revistas são mais que
simples edições impressas. São
produtos com rótulos que pe-
dem gestão de marca e oferecem
soluções de comunicação. Hoje,
em torno de títulos de revistas se
promovem seminários e encon-
tros de vários portes para deba-
tes e reflexões. Com essas carac-
terísticas, as revistas não só têm
futuro nas suas versões digitais,
como têm boas perspectivas de
obter receita para o negócio.

A circulação das revistas qua-
se voltou aos patamares atingi-
dos em janeiro de 2000 –
27.924.221 exemplares, segundo
o Instituto Verificador de Circu-
lação (IVC). Em janeiro de 2011,
a circulação chegou a 27.118.337
exemplares. E, mesmo que o
mercado esteja estabilizado no
nível próximo a 30 milhões, as
editoras não perderam o ânimo,
já que somente este ano lança-
ram 14 novos títulos.

Rapidez. O presidente da Aner,
Roberto Muylaert, disse que o
grande desafio a ser enfrentado
hoje é as empresas que investem
em conteúdo se manterem sau-
dáveis ao enveredarem pela área
digital, já que a tecnologia não
assusta mais as companhias.

Silvio Genesini, diretor-presi-
dente do Grupo Estado e um dos
palestrantes, fez um alerta refor-
çando que o mais relevante no
momento é achar um modelo di-
gital para rentabilizar o negócio
de mídia. Para ele, é impossível
não comparar o cenário atual da
mídia com o declínio vivido pela
indústria fonográfica por conta
das ferramentas de compartilha-

mento de música na internet. “É
fundamental que façamos suces-
so de maneira casada com a mí-
dia digital, algo que a indústria
da música não conseguiu fazer.”

No geral, os presentes ao even-
to enfatizaram que os veículos
impressos não vão desaparecer,
mesmo com o avanço de plata-
formas portáteis, como os ta-
blets. Para reafirmar esse ponto,
o jornalista Nirlando Beirão, di-
retor da Editora Três, destacou
a beleza das últimas capas das
publicações Esquire, New York Ti-
mes e The Economist que ilustra-
vam os dez anos do trágico ata-
que às torres gêmeas, em Nova
York. “A beleza, delicadeza e ele-
gância desse tratamento gráfico
só é possível na revista. Algo que

as pessoas podem guardar.”
Mais do que bem embalar uma

revista, o pilar que garante a so-
brevivência desse negócio, na
opinião de Alexandre Cavalli, su-
perintendente da Editora Abril,
é a gestão da marca da publica-
ção como solução de comunica-
ção capaz de oferecer opções de
consumo ao leitores.

A atração de anunciantes pas-
sa por harmonização com ofer-
tas no meio online, o que obriga
a busca de receita nesse canal pa-
ra produzir revistas. A Superinte-
ressante, por exemplo, optou
por caminho inédito ao contar a
apuração de matéria jornalística
em forma de games no seu site.
Além de aferir receita nova, do-
brou seus acessos online.

Vivo terá telefonia
fixa sem fio, GVT
lançará TV paga
este mês e Claro terá
pacotes com Net
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




