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Assinantes de
TV paga somam
12,2 milhões

Samsung lança aparelho
entre smartphone e tablet

Karla Mendes
Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

A interligação das redes de fibra
óptica entre os países da Améri-
ca do Sul deve baratear as chama-
das internacionais até 2013. O
acesso a ligações de menor custo
para os consumidores fora de
seus países de origem – o chama-
do roaming internacional – é um
dos objetivos do plano de ação
estratégico que será assinado ho-
je entre os ministros do governo
brasileiro e dos países vizinhos.

“Teremos uma vantagem ex-
traordinária. As ligações vão cair
muito”, garantiu ao Estado o mi-

nistro das Comunicações, Paulo
Bernardo.

Levantamento do Ministério
das Comunicações mostra que o
custo de conexão com outros paí-
ses, em alguns casos, chega a ter
peso de 45% no custo das liga-
ções internacionais.

Como consequência, os pre-
ços médios pagos por usuários
da América Latina são 300% a

2.000% superiores aos valores
cobrados nos Estados Unidos e
Europa, conforme estudo do
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) que será apre-
sentado hoje.

Isso porque, em função da de-
ficiência da interligação dos
anéis de fibra óptica na América
Latina, muitas vezes, para efe-
tuar uma ligação para um país vi-
zinho, primeiro a chamada preci-
sa ser desviada para os Estados
Unidos para depois retornar ao
seu real destino.

“Essa forte dependência da
América Latina em relação à
América do Norte faz com que o
preço dos serviços de internet
ao consumidor final seja excessi-
vamente alto e inacessível para a
maioria da população”, destaca
o documento.

Problema sério. A ideia de se
criar um grande anel de fibra óp-

tica unificado na América do Sul
resolverá também o problema
de saturação nas redes que se
anuncia em poucos anos. “Te-
mos uma situação de tráfego
ruim. Até 2017 vai dar problema
sério”, alerta Paulo Bernardo.

O investimento, porém, é mar-
ginal – cerca de R$ 100 milhões –
diante dos benefícios para a po-
pulação, destaca o ministro. “Te-

mos muita infraestrutura de fi-
bra óptica, mas não está interliga-
da”, observa Bernardo.

Por essa razão, serão construí-
dos os chamados “pontos de trá-
fego”, que promoverão a integra-
ção de todas essas redes, totali-
zando cerca de 10 mil quilôme-
tros de fibra por onde trafegará
não só chamadas de voz, mas
também dados.

“Faremos a interligação com
estradas, linhas de transmissão,
gasodutos e o impacto ambien-
tal é pequeno”, ressaltou o minis-
tro.

Investimento privado. Segun-
do Bernardo, não há barreiras pa-
ra que iniciativa privada faça os
investimentos necessários para
as interligações, mas onde não
houver interesse das empresas,
ele garantiu que o governo toma-
rá as rédeas da situação. “Onde a
iniciativa privada não entrar, o
governo vai fazer”, enfatizou.

A Eletrobras é parceira estra-
tégica nesse processo, segundo
Bernardo, além da Telebrás.
“Ela tem poder de mercado, in-
fraestrutura, dinheiro e gente”,
ressaltou.

A parceria, segundo o minis-
tro, será semelhante à que ocor-
reu para uso das redes da hol-
ding do setor elétrico para o Pla-
no Nacional de Banda Larga
(PNBL). O assunto já foi discuti-
do com o ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, e o presi-
dente da Eletrobras, José da Cos-
ta Carvalho Neto, de acordo
com Bernardo.
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Países sul-americanos vão
interligar rede de fibra óptica

Lava-rápido faz sucesso dentro de bar
Empresário de São Paulo diversificou serviços de forma inusitada e, dessa maneira, aumentou faturamento do local em mais de 400%
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A aprovação da lei seca, em
2008, transformou-se ironica-
mente em oportunidade para
o empresário Maurício Laran-
jeira fazer o seu recém-inaugu-
rado bar crescer. Vizinho de
botecos tradicionais da Vila
Madalena, ele viu a concorrên-
cia perder até 60% dos clien-
tes e os poucos frequentado-
res do seu estabelecimento
também desapareceram. Para
superar os efeitos da lei, a saí-
da encontrada foi diversificar,
investindo em um negócio inu-
sitado: abrir uma lava-rápido
para motos dentro do bar.

A ideia surgiu quando, em um
dia de chuva, o empresário preci-
sou guardar sua moto dentro do
estabelecimento. Acostumado a
frequentar um lava-rápido espe-
cializado em Higienópolis, ele
queixava-se da falta de estrutura
adequada para abrigar os clien-
tes durante a espera. “Mal tinha
um banco para sentar”, conta.

Ao notar que dentro do bar ha-
via espaço suficiente para esta-
cionar o veículo, o empresário
também percebeu que poderia
atrair uma nova clientela para o
local agregando o serviço de lava-
gem de motocicletas.

O resultado não demorou pa-
ra aparecer. Com o serviço de la-
va-rápido, a frequência do bar
cresceu 70%, enquanto o fatura-
mento teve incremento supe-
rior a 400%. “Eu não imaginava
que existia um universo tão gran-
de de clubes de motociclistas.
Eu sabia apenas que em Higienó-
polis havia muitas motos e pou-
cos lugares para cuidar delas”, ex-
plica o empreendedor.

Laranjeira contou com a ajuda
de um amigo, dono de oficina me-
cânica, para montar a estrutura,
contratar e treinar funcionários
para o lava-rápido. O investimen-
to total de R$ 40 mil veio de um
financiamento bancário.

Sem dinheiro para investir em
marketing, a solução foi divulgar
o serviço no ‘boca a boca’, fechar
parcerias e criar promoções para

atrair clientes. A cada lavagem,
por exemplo, os compradores
de uma determinada marca de
motocicleta ganhavam um jan-
tar no Santa Gula – pizzaria que
também pertence a Laranjeira e
fica ao lado do estabelecimento
– e no horário do almoço o com-
bo lavagem mais refeição era ven-
dido ao cliente por um valor pro-
mocional.

“Em vez de permanecer no bar
durante os 40 minutos do servi-
ço de lavagem, muitos ficam até
três horas conversando com ou-
tras pessoas e consumindo”, con-
ta. Resultado: o ticket médio au-
mentou de R$ 15 para R$ 35 e o
faturamento subiu de R$ 30 mil
para R$ 160 mil mensais. No to-
tal, o lava-rápido atende cerca de
120 motos por semana.

Os motociclistas que vão ao lo-
cal, em sua maioria, são mais ve-
lhos e chefes de família. Por isso,
segundo o empresário, a frequên-
cia deles, muitas vezes, se resu-
me ao dia da lavagem da moto.
Para compensar, o empresário
investe em torneios de sinuca,
videogame e em noites temáti-
cas com DJs, nesse caso focando
no público jovem, maioria na Vi-
la Madalena.

Estratégia. Segundo o consul-
tor do Sebrae-SP, Wlamir Bello,
agregar serviços é uma estraté-
gia recomendada a empresa de-
terminada a conquistar um dife-
rencial competitivo. “Um bar
sem uma temática é só mais um
bar. Hoje um negócio só conse-
gue crescimento sustentável se
tiver diversificação, porque o
cliente quer perder cada vez me-
nos tempo”, diz o especialista.
Essa diversificação, entretanto,
pode ser obtida até mesmo por
meio de parcerias com outros es-
tabelecimentos, caso o empreen-
dedor não domine o mercado
que pretende investir.

Segundo Bello, porém, o em-
preendedor precisa ter cuidado
para não oferecer uma série de
itens inúteis para os clientes.
“Quanto mais serviços uma em-
presa agregar, melhor, desde
que sejam complementares en-
tre si, sob o risco do estabeleci-
mento perder público”, alerta o
especialista. Segundo ele, na bus-
ca por novos clientes vale tudo,
até mesmo mudar o foco da em-
presa, desde que não se perca de
vista o público-alvo. “Quem
quer atender todo mundo não
atende ninguém”, ressalta o con-
sultor do Sebrae.
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Com 278 mil novas assinaturas
em outubro, o mercado brasilei-
ro de TV por assinatura fechou
o mês com 12,2 milhões de domi-
cílios atendidos, de acordo com
levantamento divulgado há pou-
co pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). Nos
últimos 12 meses, a cobertura
do serviço cresceu 29,5% no

País.
A expansão em outubro foi de

2,34% em relação à base de assi-
nantes de setembro. Desde ja-
neiro, 2,4 milhões de novos con-
tratos foram assinados, com
crescimento de 24,54% em rela-
ção ao fim de 2010.

No mês passado, a TV via saté-
lite foi a que mais cresceu, com
expansão de 3,7%. Já o cabo au-
mentou 0,9% em outubro, en-
quanto as prestadoras do servi-
ço via micro-ondas perderam
2,2% de seus assinantes no pe-
ríodo. Com isso, o serviço via
satélite ampliou sua liderança
no mercado nacional, com
53,5% de participação. / E.R.

Roaming. Ministro Paulo Bernardo quer ligação mais barata

Água. Maurício Laranjeira (D) contou com a ajuda de um amigo para contratar e treinar os funcionários que trabalham no local

SEUL

A Samsung apresenta hoje, na
Coreia do Sul, o Galaxy Note,
um smartphone com tela de 5,3
polegadas. Ele é maior do que
um smartphone e menor que
um tablet. No Brasil, segundo a
assessoria local da Samsung, ele
chega às lojas um pouco antes
do Natal.

Com esse novo aparelho, a

Samsung Galaxy Note pretende
abrir um novo nicho de merca-
do. Além das dimensões diferen-
ciadas, o equipamento inclui
um lápis digital chamado “S
Pen” que permite escrever no
painel de visualização.

O aparelho está disponível na
Europa e em Hong Kong desde
outubro, mas na versão sul-co-
reana estará disponível com ser-
viços de rede 4G. No Brasil, por

enquanto, ele também será ape-
nas 3G.

Como informou a agência sul-
coreana Yonhap, o Galaxy Note
dispõe de processador de duplo
núcleo de 1,5 GHz e a versão
mais atualizada do sistema ope-
racional Android da Google cha-
mada Ice Cream Sandwich.

Shin Jong-kyun, presidente
da unidade de negócio de celula-
res da Samsung, definiu o Ga-
laxy Note como “um novo tipo
de aparelho, que segue aos
smartphones e aos tablets”,
mas oferece aos consumidores
uma nova experiência.

Conexão. A Samsung apresen-

tou no fim de outubro na Co-
reia do Sul duas versões de
seu smartphone Galaxy S2
adaptadas à nova tecnologia
de transmissão 4G.

O funcionamento do 4G
nas grandes cidades da Co-
reia do Sul permitirá uma ve-
locidade de downloads de
73,6 Mbps, cinco vezes supe-
rior a 3G, e uma capacidade
de conexão de 20,6 Mbps,
quatro vezes mais veloz.

A Samsung acredita que
atingirá a meta de vendas de
smartphones traçada para es-
te ano, apoiada nas vendas
da linha Galaxy. / EFE E
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● Investimento

Acordo deve ser assinado
hoje e, segundo o ministro
Paulo Bernardo, deve
trazer queda nos custos
de chamadas telefônicas

● Opinião

R$ 100 mi
devem ser investidos no projeto
de interligação das redes ópticas
dos países da América do Sul

10 mil
quilômetros é a extensão da in-
fraestrutura que será integrada
pelo projeto

WLAMIR BELLO
CONSULTOR DO SEBRAE-SP
“Hoje um negócio só consegue
crescer de forma sustentável se
tiver diversificação, porque os
clientes querem perder cada vez
menos tempo”




