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TV por assinatura terá licença no âmbito nacional
João Rezende promete aumentar a transparência das decisões da agência com reuniões transmitidas em telão
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● BRASÍLIA. O novo presidente
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), João
Rezende, que tomou posse on-
tem, afirmou que as empresas
de TV por assinatura terão uma
licença nacional, o que lhes ga-
rantirá a oferta do serviço não
apenas em uma cidade, mas em
vários municípios. A informa-

ção foi da em entrevista ao
GLOBO. As empresas também
terão liberdade para escolher
qual tecnologia usarão para le-
var a programação à casa do
consumidor — cabo, satélite e
até o IPTV, que é a televisão
transmitida por meio de pro-
tocolo internet.

A expectativa é que, entre
fevereiro e março, no máximo,
a agência conceda as primei-
ras outorgas do novo serviço
de TV por assinatura. O preço
será de R$ 9 mil para cada

licença, por prazo indetermi-
nado. A primeira proposta da
Anatel era uma autorização
por cidade.

— A autorização nacional tem
por objetivo tentar pulverizar o
mercado, tornando as regras
mais flexíveis — disse.

João Rezende prometeu au-
mentar a transparência das de-
cisões do órgão regulador. Ele
afirmou que as reuniões da di-
retoria começarão a ser trans-
mitidas ao vivo por um telão, a
partir do próximo dia 24. Re-

forçou, ainda, que a relação dos
processos abertos na Agência e
a quem eles serão destinados
terá maior publicidade.

— Há um anseio da sociedade
para acompanhar de perto as
decisões da Anatel — disse Re-
zende, em seu discurso.

2,5GHz e 400MHz entrarão
em consulta pública

Ele destacou que as metas
de qualidade decididas na
semana passada, que esta-
belecem velocidade na inter-

net, valerão também para a
Banda Larga Popular. Esse é
também o mesmo entendi-
mento do ministro das Co-
municações, Paulo Bernar-
do, que participou da sole-
nidade de posse na Anatel.
Há no mercado divergências
sobre essa questão.

O ministro afirmou que os
editais de licitação dos lei-
lões das frequências de 2,5
GHz e de 400 MHz, que de-
verão ser colocados em con-
sulta pública ainda este mês,

darão ênfase ao cumprimen-
to das metas de universa-
lização e de prazos por parte
dos vencedores e não apenas
ao aumento de arrecadação.

— Teremos uma boa arre-
cadação, mas não será essa a
ênfase que vamos dar — disse
Paulo Bernardo.

A frequência de 2,5 GHz
permitirá o serviço de 4G na
telefonia móvel. Já a faixa de
400 MHz será usada para le-
var telefonia e internet à zo-
na rural. ■

Pane deixa parte
dos EUA sem
internet
Interrupção afetou
dois provedores, mas
conexão logo voltou
● NOVA YORK. Clientes da ope-
radora Time Warner Cable
nos Estados Unidos sofreram
uma breve interrupção nos
serviços de internet na ma-
nhã de ontem.

Pelo Twitter, a companhia
confirmou que houve uma
grande queda na internet no
país, que afetou quase todas
as áreas de cobertura da ope-
radora. No entanto, a Time
Warner Cable afirmou que a
interrupção foi breve e pediu
para que os clientes logo ten-
tassem se conectar nova-
mente à rede.

Acesso interrompido de
Los Angeles a Nova York
O site Business Insider

afirmou que a interrupção foi
sentida na capital Washing-
ton, em Los Angeles, San
Francisco, Raleigh e Dallas,
além de diversas cidades do
Centro-Oeste dos EUA e em
Nova York.

Segundo a Cnet, outro pro-
vedor, o RCN, também teve
problemas nos seus serviços
de internet no mesmo ho-
rário da Time Warner Cable,
deixando clientes de Boston,
Massachusetts, até a Pensil-
vânia sem conexão à rede na
manhã de ontem. Entretanto,
o RCN não se pronunciou so-
bre o caso. ■

Google+ vai
permitir perfis
de empresas
● MOUNTAIN VIEW. Empresas e
marcas já podem ter uma pá-
gina própria no Google+, anun-
ciou ontem a gigante das bus-
cas Google. Até agora, apenas
pessoas podiam ter perfis na
rede social. Esse novo canal de
promoção dos negócios era
muito aguardado pelas compa-
nhias, que já desenvolvem mi-
lhões de campanhas de mar-
keting e relacionamento por
meio do rival Facebook Pages.

Vinte páginas associadas a
empresas e produtos foram
criadas para o lançamento, co-
mo as do Angry Birds, da Pepsi,
da Toyota e do X Games. A
Google não informou a data,
mas disse que em breve qual-
quer empresa poderá criar sua
própr i a pág ina no l i nk
http://bit.ly/q7cXcq.

Assim como fazem com os
perfis tradicionais, os usuários
do Google+ poderão incluir as
marcas em seus círculos e até
se comunicar com as empresas
utilizando o recurso Hangouts
(conversas por meio de vídeo).
O que diferencia a página de
uma empresa do perfil de um
usuário é um pequeno qua-
drado colorido que aparece ao
lado do nome da marca. ■

Embraer vende 30 jatos nos EUA
Negócio pode chegar a US$ 1,4 bi, e ação sobe mais de 3% na Bovespa

● A Embraer divulgou ontem
ter fechado a venda de até 30
aviões para a empresa de lea-
sing americana CIT, líder mun-
dial em financiamento na área
de transportes. O acordo in-
clui o pedido firme por dez
aeronaves modelo Embraer
190 ou Embraer 195, além de
outras 20 unidades a serem
confirmadas. O negócio pode
chegar a quase US$ 1,4 bilhão
pelo preço de tabela da ae-
ronave modelo 195, o avião
comercial mais caro fabricado
pela empresa brasileira.

As entregas das aeronaves
para a CIT começam em 2012 e
se estendem até 2015, segundo
o comunicado da Embraer.
Trata-se da primeira encomen-
da direta da CIT — que aluga
cerca de 300 aviões comerciais
a clientes — feita à fabricante
brasileira de aeronaves.

O anúncio provocou ontem
uma alta de 3,2% nas ações
ordinárias (ON, como voto) da
empresa, que subiu para R$
11,95, num ganho de quase R$
300 milhões em valores de
mercado. Foi uma das maiores
altas ontem do Ibovespa, prin-
cipal índice da Bolsa. O mer-
cado seguiu ignorando ontem,
no entanto, a investigação con-
tra a Embraer em curso na
Securities and Exchange Com-
mission (SEC), a xerife do mer-
cado de capitais americano,
por práticas de corrupção.

As autoridades investigam
suspeitas de prática de subor-
no por parte de executivos da
Embraer envolvendo transa-
ções em três países especí-
ficos. Recentemente, a empre-
sa informou que isso não afeta
seus negócios nos EUA. A Co-
missão de Valores Mobiliários

(CVM) determinou que a em-
presa publicasse uma nota so-
bre o assunto para os inves-
tidores brasileiros.

Em nota, o vice-presidente da
Embraer para o Mercado de
Aviação Comercial, Paulo Cesar
de Souza e Silva, disse ontem que
o investimento da CIT é uma
confirmação de que os jatos da
empresa “atingiram um elevado
nível de atratividade para a co-
munidade de investidores.” O
presidente de Financiamento pa-
ra Transportes do CIT, Jeffrey
Knittel, disse que a encomenda
“ajudará a atender à crescente
demanda dos clientes por este
tamanho de aeronave.”

CIT tem direito a compra de
mais 20 jatos da Embraer
Na última sexta-feira, a CIT

enviou para o órgão regulador
americano comunicado infor-

mando que, além das 30 uni-
dades do acordo, a empresa
teria o direito a compra de
mais 20 aeronaves, o que ele-
varia o negócio para 50 jatos,
ou cerca de US$ 2,3 bilhões
pelos preços de tabela. A Em-
braer não mencionou, no co-
municado divulgado na manhã
de ontem, os direitos de com-
pra da CIT por 20 aviões. A
fabricante de aviões confir-
mou, pela assessoria de im-
prensa, que o acordo com a
empresa de leasing também
considera esses direitos.

Os modelos Embraer 190 e
195 podem ser configurados
em uma ou duas classes e aco-
modam de 98 a 122 passagei-
ros. Eles entraram em opera-
ção em agosto de 2005 e julho
de 2006. Foram feitos até aqui
mais de mil pedidos firmes de
60 companhias em 40 países. ■

Marcos Alves/29-7-2011

FÁBRICA DE São José dos Campos: Embraer é investigada nos EUA

CORREÇÃO

● A Osklen, citada na re-
portagem da página 33 da
edição do último domingo,
esclarece que não apresen-
tou ao grupo AMC Têxtil
nemaoempresárioAlexan-
dre Menegotti proposta
venda da marca. Por isso,
considera sem fundamen-
to a afirmação de que o
grupo AMC é candidato à
compra da Osklen.
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