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Volkswagen pode comprar restante das
ações da Porsche no próximo ano

BMW lança versão cupê do Mini Cooper
na Alemanha, e chega ao Brasil em outubro

A Volkswagen estaria prestes a comprar os outros 51% da unidade de
carros esportivos da Porsche por US$ 3,9 bilhões no começo do
próximo ano, já que os planos de fusão estão agora em compasso de
espera. Na semana passada, a Volkswagen afirmou que, por motivos
legais, deixaria para depois de 2011 a fusão, que daria à montadora
alemã todo o controle sobre a unidade de carros esportivos.

O país é um dos mercados onde as vendas do produto mais crescem.
Segundo Ian Robertson, membro do conselho de administração da
BMW, neste ano, a alta até agosto foi de 65% em relação ao mesmo
período do ano passado. Nos EUA, principal mercado do Mini no
mundo, houve crescimento de 27%. Na Alemanha, o terceiro maior
mercado para o carro, o aumento foi de 18%.

Antonio Milena

Luca Luciani, presidente da
Tim: só 10% dos assinantes
usam 3G no Brasil

Murillo Constantino

Operadoras
pedem menos
impostos
Empresas de telecomunicações
consideram fundamental
desonerar serviços para ampliar
adesão dos consumidores

vai entrar no mercado
cuja aquisição foi anunciada
em julho deste ano.
A aposta da empresa é em uma
TV via Web e gratuita, que
será desenvolvida por meio de
parcerias com empresas como
Netflix, por exemplo. “Não
acreditamos numa oferta própria.
Nosso trabalho é fornecer
conectividade”, diz. F.M e C.P.

As empresas de telecomunicações
receberam positivamente as medidas de isenção tributária para a
construção de redes, anunciadas
anteontem pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. No
entanto, para os executivos do setor, é preciso fazer mais. “É fundamental uma abordagem progressiva para o serviço. As duas coisas
não se excluem”, avalia Luca Luciani, presidente da Tim, referindo-se à desoneração para construção de redes e para serviços.
A avaliação de Luciani é compartilhada por Zeinal Bava, presidente da Portugal Telecom - uma
das controladoras da Oi. Para ele,
a desoneração de serviços de 3G
e, no futuro, de 4G, pode ampliar
a adesão de consumidores aos serviços. “Tem que haver desoneração, nem que seja na banda larga
móvel. É importante oferecer benefícios para incentivar investimentos em rede, mas é preciso estender para serviços.”
Ainda segundo o presidente da
Portugal Telecom, é inevitável
que as operadoras tenham de ampliar o volume de investimentos,
para conseguir atender a demanda por dados, classificada por ele
como um “tsunami”. A Copa do
Mundo de 2014 será o mundial
do vídeo, prevê Bava, e incentivará a construção de redes que
deem conta do aumento do tráfego. “Por isso, é fundamental haver incentivos para que os investimentos sejam feitos.”
A construção de redes será desonerada dos tributos de PIS e Cofins, um benefício fiscal da ordem
de 10%. A decisão acarretará em
uma renúncia fiscal de R$ 4 bilhões em quatro anos. A expectativa do ministro é que a desoneração gere investimentos da ordem
de R$ 70 bilhões nos próximos
quatro anos, dos quais R$ 20 bilhões deverão ser antecipados. O
benefício valerá para diversos
equipamentos para infraestrutura
de telecomunicações e para redes de fibra óptica e rádio.
Para Luciani, outras ferramentas podem incentivar o avanço da
banda larga no país. Entre elas es-

tá o compartilhamento de redes
entre operadoras, de forma a reduzir custos, e uma regulamentação
que neutralize posições de mercado dominantes. “O gargalo na rede de transmissão atrapalha a competição. É impossível criar competição no interior sem haver regras
para o mercado de atacado.”
Jônio Foigel, presidente da Alcatel-Lucent, vê as medidas como a ponta de um iceberg. “É preciso haver outras. O anúncio é
uma espécie de parceria públicoprivada, podem haver outras, como co-investimento em zonas
de poder aquisitivo baixo ou o
próprio governo investir em regiões onde não há infraestrutura
e alugar a rede para as operadoras. Em regiões rentáveis, as operadoras farão.” ■ F.M.

Zeinal Bava,
presidente da PT:
desoneração na
banda larga móvel

■ INVESTIMENTOS

Redução tributária deve
gerar aporte de

R$

70

bi

■ TRIBUTOS

O corte de impostos deve
totalizar renúncia fiscal de

R$

4

bi

Anúncio

Meeting & Incentivo
em um navio.
A AGAXTUR INCENTIVO & EVENTOS é sinônimo de sucesso
desde a sua criação, obtido através da plena satisfação de
nossos clientes com produtos e serviços de qualidade.
A bordo de nossos navios, você será o centro de todas as
atenções. A marca da sua empresa terá ampla e exclusiva
visibilidade.
Além disso, ter a bordo, todos juntos, os seus convidados e
a sua equipe, cria uma oportunidade única de integração e
de consolidação das relações entre os participantes.
Tel.: 11

3067-0900 | SP: Av. Europa, 884 - Jd. Europa
www.agaxturincentivo.com.br
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