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Nas recentes eleições france-
sas, François Hollande ganhou
parte do eleitorado mostrando
que era “um homem normal”.
Agora, são os magnatas que ten-
tam passar essa imagem. Car-
los Slim é o homem mais rico
do mundo. A revista Forbes cal-
cula que sua fortuna chegaria a
US$ 69 bilhões. Mas o mexica-

no de origem libanesa insiste:
“Eu sou uma pessoa muito nor-
mal”. Ontem, em um seminário
que participou na ONU, o mag-
nata tentava mostrar essa sua
faceta.

Apesar de fornecer 300 mi-
lhões de assinaturas de servi-
ços de internet, celular e telefo-
nia fixa pelo mundo, Slim não

leva no bolso o modelo mais
avançado de BlackBerry e insis-
tia em parar para atender a estu-
dantes, senhoras e curiosos, em
busca de uma foto com o bilio-
nário ou apenas um conselho.

Também fez questão de ten-
tar desmitificar sua personalida-
de. “Sinto-me completamente
normal”, disse, ao ser questio-
nado como se sentia ao ser o
homem mais rico do mundo.
“Tenho uma família, jantamos
todas as segundas-feiras com
meus seis filhos e 19 netos”, de-
clarou. “O que se tem de mais
na vida é o de menos. Quando
alguém tem um privilégio, seja

político ou econômico, isso sig-
nifica também que tem respon-
sabilidades e compromissos,”

Acusado de ter criado sua for-
tuna com base em um monopó-
lio no México, e de ter sido até
multado recentemente por is-
so, Slim insiste que o maior in-
vestimento que o mundo preci-
sa fazer é na superação da po-
breza. “A única forma de lidar
com a pobreza é gerar empre-
go, emprego e emprego”, disse.
“Não adianta dar mil dólares
por mês a uma família. Carida-
de existiu por séculos e nunca a
pobreza esteve tão elevada co-
mo hoje. O populismo não fun-

ciona. Programas de governo
devem dar saúde, educação e
trabalho”, insistiu.

Para criar esses postos de tra-
balho e tirar milhões da pobre-
za, porém, Slim alerta que o
mundo terá de pensar uma no-
va estratégia. “Estamos viven-
do uma mudança civilizatória”,
disse. "E sempre que a humani-
dade passou por isso, os custos
foram enormes.” Hoje, segun-
do ele, o mundo está caminhan-
do para uma sociedade de servi-
ços, e o que tem permitido tudo
isso são as telecomunicações e
a internet.

Ao final do seminário, um

garoto de 15 anos o questionou
diretamente: o que deve fazer
um jovem se ele quiser ser um
empresário e ficar rico? Slim
deu alguns conselhos de praxe:
economizar um pouco de di-
nheiro, ler biografias e até inves-
tir um pouco para entender co-
mo o mercado funciona. Mas
não deixou de insistir em ser
apenas “normal”.

“Com 15 anos, que viva sua
idade e a desfrute. Até porque é
nessa idade que as meninas co-
meçam a se aproximar. Portan-
to, não se precipite (no mundo
dos negócios)”, sugeriu o ho-
mem mais rico do mundo. / J.C.

Renato Cruz

Faz tempo que as operadoras
brasileiras prometem banda lar-
ga móvel. O leilão que acontece
hoje, em Brasília, deve ser o pri-
meiro passo para que isso acon-
teça de verdade. Seis empresas
apresentaram propostas. Foram
as quatro grandes operadoras na-
cionais – Vivo, TIM, Claro e Oi –,
a empresa de TV paga via satélite
Sky e a Sunrise, companhia de
televisão por assinatura sem fio
no interior de São Paulo, compra-
da pelo bilionário George Soros.

As licenças oferecidas hoje
têm preço mínimo de R$ 3,8 bi-

lhões. O total de concorrentes é
igual ao número de licenças por
região.

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) vai vender
seis faixas para a telefonia celu-
lar de quarta geração (4G), na
banda de 2,5 GHz. Quatro delas
têm cobertura nacional e duas re-
gionais, divididas de acordo com
as áreas de DDD.

Por aí, pode parecer que o re-
sultado já está definido: as qua-
tro licenças nacionais ficariam
nas mãos das operadoras de tele-
fonia celular e as regionais se-

riam compradas pela Sky e pela
Sunrise, nas cidades em que as
empresas tiverem interesse.

Renato Pasquini, da consulto-
ria Frost & Sullivan, no entanto,
acredita que pode haver surpre-
sas. “As empresas vão ao leilão
com estratégias diferentes”, ex-
plicou o analista. “A TIM, por
exemplo, deve fazer uma oferta
mais seletiva.” As faixas de 4G,
como foram divididas pela Ana-
tel, têm capacidade diferente e,
por isso, podem se encaixar me-
lhor na estratégia de uma opera-
dora que na de outra.

A grande incógnita é a faixa de
450 MHz. O governo achava que
a sueca Net1 apresentaria pro-
postas por ela, para oferecer ban-
da larga rural, mas a empresa eu-
ropeia acabou desistindo do lei-
lão. Caso não seja vendida, a fai-
xa de 450 MHz será atrelada às
licenças nacionais de 4G e, quem
comprá-las, terá de instalar tam-

bém a banda larga rural.

Disponibilidade. Ainda existe
pouco 4G no mundo. Setenta e
um por cento dos 7,4 milhões de
assinantes da tecnologia que ha-
via no fim do ano passado esta-
vam nos Estados Unidos e no Ca-
nadá. Na América do Norte, no
entanto, o 4G funciona numa fai-

xa de frequência diferente da-
quela que será leiloada no Brasil.

O 4G americano opera em 700
MHz, onde estava, originalmen-
te, a TV analógica, que já foi desli-
gada nos Estados Unidos. Por
aqui, a data para o fim da transi-
ção da TV analógica para a digi-
tal é 2016, mas pode levar ainda
mais tempo. Mesmo nos EUA

houve atraso na hora de desligar
os canais analógicos.

Por causa dessa diferença, os
aparelhos 4G americanos não
funcionarão em 4G no Brasil. É o
caso do novo iPad, da Apple. Na
Austrália, a empresa teve até de
concordar em pagar uma multa e
ressarcir consumidores, que re-
clamaram ao descobrir que o 4G
do tablet não funcionava por lá.

Cronograma. O edital do 4G de-
termina que a tecnologia deve es-
tar disponível, no ano que vem,
em todas as cidades-sede da Co-
pa das Confederações e, em
2014, nas sedes e subsedes da Co-
pa do Mundo.

A velocidade teórica (obtida
em laboratório) do 4G é de 100
megabits por segundo (Mbps), o
que equivale a 100 vezes a veloci-
dade média das conexões de ter-
ceira geração (3G) no País. O no-
me da tecnologia 4G é Long
Term Evolution (LTE).

Enquanto o 4G não chega, al-
gumas empresas, como a Vivo e
Claro, investem numa versão
avançada do 3G, também chama-
da HSPA+, que promete picos de
6 Mbps.

Negócios

Leilão de licenças deve acelerar
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Mais rico do mundo
afirma ser apenas ‘normal’

www.estadao.com.br/acervo

Carlos Slim, controlador da América Móvil

Olho no futuro. O mexicano Carlos Slim falou ontem em Genebra sobre o impacto das novas tecnologias no mundo

Carlos Slim diz que tecnologia
4G será sua prioridade no Brasil

Seis empresas
apresentaram propostas
para o 4G, que teve o
preço mínimo definido
em R$ 3,8 bilhões

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O mexicano Carlos Slim, con-
siderado o homem mais rico
do mundo, coloca a expansão
da tecnologia 4G no Brasil co-
mo sua nova prioridade, e ga-
rante que vai ampliar seus in-
vestimentos no País nos próxi-
mos anos em diversas áreas, in-
cluindo infraestrutura para
grandes eventos esportivos.
Ontem, em Genebra, Slim tam-
bém deixou claro que vê opor-
tunidades na Europa, justa-
mente quando o continente
enfrenta uma recessão. “Essa
é a hora de investir”, disse.

As empresas de Slim já detêm
54% de todas as assinaturas de
TV paga no Brasil. As três empre-
sas controladas por ele no País –
Claro, Embratel e Net – pode-
riam investir juntas cerca de
US$ 10 bilhões, segundo infor-
mações do fim de 2011. Parte da
ofensiva está na expansão do sis-
tema 3G de telefonia celular, na
busca de um número cada vez
maior de consumidores.

Mas a principal aposta é mes-
mo o leilão do 4G, que ocorre ho-
je no Brasil e promete ser um dos
principais eventos do setor em
2012 no mundo (ler abaixo). “Es-
tamos muito ativos em teleco-
municações no Brasil”, disse
Slim. Questionado se os investi-
mentos seriam incrementados,
o mexicano não hesitou. “Claro,
vamos aumentar”, disse. Segun-
do ele, o Brasil “necessita de 4G,
de mais infraestrutura, de mais
velocidade”.

Slim aponta que, na América
Latina, a penetração do celular já

chega a uma taxa de 110%. Mas
alerta que apenas falar ao telefo-
ne já não é suficiente. “Temos de
impulsionar até 2015 o acesso à
banda larga. Além disso, temos
de ter novos aparelhos de telefo-
nia, para mandar e receber infor-
mações.” Ele lembra que, hoje,
só 12% dos celulares no mundo
são inteligentes. Nos Estados
Unidos, a taxa já é de 50%.

“Temos projetos no Brasil pa-
ra garantir a conexão de milha-
res de povoados com satélites. O
importante é conectar”, disse.
Ao mesmo tempo, seu império
se lança no setor de transmissão
de eventos esportivos pelo mun-
do. Uma de suas empresas deve
iniciar a construção de cabos sub-
marinos para garantir o tráfego
de dados entre o Brasil e os Esta-

dos Unidos. A meta é a de entrar
com força no mercado nacional
antes da Copa de 2014 e da Olim-
píada de 2016.

Tanto a Fifa quanto o COI in-
sistem que o Brasil terá de ofere-
cer a máxima tecnologia em ter-
mos de telecomunicações, em
um tema que vem sendo alvo de
debates entre as entidades espor-
tivas e o governo. A Fifa, por

exemplo, quer exigir do Brasil
que o custo pelo uso de toda a
tecnologia seja arcado pelo go-
verno. Para o Ministério dos Es-
portes, tornar o sistema disponí-
vel não significa pagar a conta
por seu uso durante o Mundial.

Europa. O Brasil não é o único
objetivo do homem mais rico do
mundo. Slim não deixa dúvidas
de que está em busca de negó-
cios pela Europa, um continente
em crise há quatro anos. No mer-
cado, rumores indicam que Slim
estaria buscando oportunidades
em diversos países europeus, en-
quanto bilhões de euros estão
abandonando a região.

Uma dessas oportunidades es-
taria na Áustria. Privatizações na
Grécia, Portugal e em outros paí-
ses também estariam em seu ra-
dar. Slim, porém, se recusou a
comentar sobre seus projetos.

Não por acaso, a solução que
ele defende para a crise europeia
é justamente a venda de ativos
detidos hoje pelos governos eu-
ropeus. “Os Estados estão esgo-
tados na Europa. Devem vender
suas estradas e seus aeroportos
e dar lugar aos investidores. Isso
criaria atividade econômica.”

Telecomunicações. A Claro, uma das empresas no Brasil do empresário mexicano, o homem mais rico do mundo, disputa hoje com
outras cinco rivais as licenças para a nova tecnologia de telefonia celular no País, que deve incrementar o acesso à internet banda larga

● O que melhora
Mais do que novos serviços, a
expectativa em relação ao 4G
é de que o vídeo streaming
(transmitido em tempo real)
passe a funcionar nos telefones
móveis.
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● Planos

� Assinantes de 4G em dezembro de 2011

A TECNOLOGIA NO MUNDO
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“Temos projetos no Brasil
para garantir a conexão
de milhares de povoados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Economia & negócio, p. B14.




