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Depois de angariar 67 Leões em
11 categorias e já garantir que
voltará de Cannes com um resul-
tado melhor do que no ano passa-
do – incluindo o inédito Grand
Prix de Rádio para a agência Ta-

lent –, o Brasil ainda tem chance
de aumentar a “colheita” de prê-
mios amanhã.

Das 15 categorias do festival,
quatro ainda serão anunciadas:
Titanium & Integrated, Film
Craft, Branded Content & Enter-
tainment e Film. Amanhã à noite
será divulgada a empresa esco-
lhida como agência do ano. Em
2010 e 2011, a brasileira Al-
mapBBDO ficou com o título.

CANNES

Em um momento em que todo
mundo pode ser gerador de mí-
dia ou comentar qualquer assun-
to na internet, o filósofo suíço
Alain de Botton, autor de livros
como Religião para Ateus, defen-
de que é preciso colocar diferen-
tes conteúdos sob perspectivas
diversas. Os comentários em

blogs e redes sociais, por exem-
plo, não devem ganhar a mesma
importância de reportagens e ar-
tigos. É justamente o caminho
contrário do que defendem veí-
culos de comunicação como o
Huffington Post, que querem co-
locar o conteúdo e a “reação so-
cial” em pé de igualdade.

Botton, que esteve no Cannes
Lions Festival Internacional de

Criatividade analisando a publi-
cidade e a comunicação, afirma
que os comentários na internet
despertam, de certa forma, o que
há de pior no ser humano.

“Eu acho que prestar atenção
a tudo o que se diz nas mídias
sociais é um erro. Oitenta por
centodo que se diz somente reve-
la as nossas piores neuroses.
Não leva a nada, é inútil e não

merece receber a mesma impor-
tância de um artigo escrito com
cuidado”, disse.

Ele vê a intenção das empre-
sas de usar as redes sociais como
uma fonte inquestionável de pes-
quisa como um sinal de pregui-
ça. “Se um produto teve 500 co-
mentários negativos, isso não
quer dizer que não exista 1 mi-
lhão de pessoas que não estejam

felizes com o produto, mas de
forma quieta”, argumenta. “É
umaforma de conseguir um feed-
back que é, na maioria das vezes,
pouco confiável.”

No entanto, ferramentas co-
mo o Twitter e o Facebook po-
dem ser mais úteis quando o as-
sunto é a qualidade dos produ-
tos. Embora seja difícil de acredi-
tar na tendência de uma publici-
dade mais honesta, o filósofo
afirma que as empresas terão ne-
cessariamente de se tornar mais
atentas ao que é dito sobre elas.

“O produto terá de ser necessa-
riamente melhor, porque as pes-
soas vão reclamar caso o carro
que elas comprarem tenha que-
brado ou a viagem tenha sido um
desastre”, afirma. O estopim da
mudança é econômico: avalia-
ções negativas afetam, necessa-
riamente, as vendas.

Com 230 mil seguidores no
Twitter, Botton diz estar interes-
sado em quem usa as redes so-
ciais de forma diferente, para es-
palhar mensagens que são fora
do usual. / F.S.

Eduardo Rodrigues
Anne Warth / BRASÍLIA

Faltando quatro anos para o tér-
mino do prazo no qual as emisso-
ras de TV terão de migrar todas

as suas transmissões para o for-
mato digital, o governo admitiu
a possibilidade de adiar o chama-
do “apagão analógico” para de-
pois de 2016. Embora a data este-
ja mantida, essa alternativa agra-
da os canais de televisão, mas
preocupa as companhias de tele-
comunicações, que esperam po-
der ocupar esse espectro com
serviços de banda larga.

No 26.º Congresso Brasileiro
de Radiodifusão – realizado pela
Associação Brasileira de Emisso-
ras de Rádio e Televisão (Abert)
esta semana em Brasília –, o mi-
nistro das Comunicações, Paulo

Bernardo, reconheceu que a mi-
gração das transmissões de TV
para o modelo digital tem sido
mais lenta que o esperado e sina-
lizou que o governo poderá tole-
rar as transmissões analógicas
por mais tempo, até que a maio-
ria da população possa adquirir
os conversores de sinal.

O problema é que a faixa de
700 mega-hertz (Mhz), utiliza-
da no modelo analógico de TV, é
disputada pelos próprios radio-
difusores e pelas empresas de te-
lecomunicações, que querem
aproveitar a frequência para au-
mentar suas redes de internet

banda larga e telefonia. Os dois
lados pressionam o governo por
uma definição sobre o chamado
“dividendo digital”, mas a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) já avisou que essa
decisão não sairá em 2012.

Enquanto isso, um extenso re-
latório preparado pela GSMA –
uma espécie de consultoria glo-
bal do setor de telecomunica-
ções – destaca que o Brasil esta-
ria perdendo espaço na quarta
geração de telefonia (4G) para
outros países latinos, como Mé-
xico, Uruguai, Argentina e Co-
lômbia, que já destinaram os
700 MHz às teles.

Ideal. De Xangai, o diretor da
GSMA para a América Latina, Se-
bastian Cabello, disse ontem ao
Estado que a frequência da TV
analógica é fundamental para

complementar as faixas de 4G de
2,5 giga-hertz (GHz) arremata-
das pelas operadoras no leilão
realizado pela Anatel na semana
passada. “Por ser uma frequên-
cia mais baixa, o 700 MHz preci-
sa de muito menos antenas e se-
ria ideal para ampliar a cobertu-
ra de quarta geração em um país
extenso como o Brasil”, disse.

Fontes do governo avaliam
que um dos maiores desafios até
2016 no setor é viabilizar a migra-
ção para o padrão digital de mais
de 10 mil retransmissoras espa-

lhadas pelo País. Para evitar atra-
sos no fim das transmissões ana-
lógicas, o Ministério das Comu-
nicações já discute com o
BNDES a criação de uma linha
de financiamento especial para
esse grupo.

O setor de radiodifusão vê
com bons olhos a hipótese de
adiar o apagão analógico. Daniel
Pimentel Slaviero, conselheiro
da Abert, avalia que o cronogra-
ma de desligamento pode seguir
o mesmo modelo adotado no
processo de implantação da TV
digital, que se iniciou em São
Paulo e depois ocorreu no Rio,
Brasília e outras capitais. “É natu-
ral que o processo possa ocorrer
na mesma proporção, ou seja,
desligando os grandes centros e
deixando as cidades menores e o
interior, onde foi implantado de-
pois, para mais tarde”, afirmou.

Filósofo critica culto à mídia interativa

Prazo de migração para a TV
digital opõe teles e transmissoras

Mídia tem
papel vital
nas crises,
diz Clinton
Para ex-presidente americano, acesso
à informação é fundamental no mundo

Receita anticrise. Para Bill Clinton, solução para a crise global passa por investimentos e austeridade nas contas públicas

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

Traduzir mensagens compli-
cadas sobre economia e políti-
ca de uma forma clara e conci-
sa é o principal papel dos
meios de comunicação na
construção de um mundo
mais justo e bem informado,
disse o ex-presidente america-
no Bill Clinton, na palestra
que realizou ontem durante o
Cannes Lions Festival Interna-
cional de Criatividade, do
qual o ‘Estado’ o representan-
te oficial no Brasil.

Para ele, o acesso à informa-
ção é vital para que o público pos-
sa fazer melhores escolhas e tam-
bém entender a realidade em
tempos de crise.

Clinton, que se dedica a traba-
lhos de ação social nas nações
mais pobres do mundo desde
que deixou o governo america-
no, participou do evento a convi-
te do grupo ABC, que inclui agên-
cias como Africa e DM9DDB, co-
mandado por Nizan Guanaes. O
ABC usou Cannes e a palestra pa-
ra se apresentar ao mercado in-
ternacional como uma holding
internacional – o grupo tem 2,1
mil funcionários e faturou R$
750 milhões no ano passado.

Segundo Clinton, os meios de
comunicação têm a missão de ex-
plicar a consequência de certas
decisões ao público geral. Ele ci-
tou como exemplo uma votação
do Congresso americano, de
maioria republicana, que cortou
os repasses da União aos municí-
pios com o objetivo de manter
na ativa funcionários públicos
como professores, bombeiros e
policiais. “Ao longo de 27 meses,
a economia americana conse-
guiu criar 4,3 milhões de empre-
gos. Com essa decisão, foram fe-
chados 650 mil postos de traba-
lho no setor público”, explicou.

O ex-presidente defendeu
também que o mundo só poderá

prosperar caso os diferentes gru-
pos políticos e de lobby encon-
trem uma maneira de sentar na
mesma mesa para conversar e en-
contrar um compromisso para
assuntos polêmicos. “Em Ma-
naus, durante um debate sobre a
preservação da Amazônia, vi que

os diferentes grupos conse-
guiam negociar de forma respei-
tosa. Acho que, nesse sentido, o
Brasil está na frente dos Estados
Unidos, onde tudo hoje se resu-
me à divisão partidária.”

Europa. Bill Clinton afirmou

também que a Espanha não po-
de ser considerada culpada pela
crise que atravessa atualmente,
já que ela foi originada no merca-
do financeiro, no setor de hipote-
cas, o mesmo que foi o estopim
da crise de 2008. “Antes de a cri-
se atingir o país, eles tinham um
superávit do orçamento do go-
verno”, diz. O mesmo vale para a
Grécia, que, para ele, precisa bus-
car uma forma de recuperar a au-
toestima. “Parece agora que os
gregos são preguiçosos, quando
eles, na verdade, trabalham mais
do que a média na Europa.”

A receita para a recuperação
da economia mundial, diz Clin-
ton, está em um movimento de
novos investimentos na retoma-
da do crescimento – tendência
facilitada pelos juros próximos a
zero nos EUA e na Europa –, se-
guido por maior austeridade nas

contas governamentais. Para
ele, a criação de empregos está
intimamente ligada ao incentivo
ao empreendedorismo e ao nas-
cimento de novas empresas.

Nesse sentido, Clinton diz
que a Alemanha está fazendo a
lição de casa. Um exemplo positi-
vo alemão é o do desenvolvimen-
to de energias alternativas, com
especial sucesso na geração so-
lar. “A Alemanha já produz o
equivalente a 20 usinas nuclea-
res usando luz solar, um recorde
no mundo. E, nesse processo, o
país criou 600 mil empregos.”

LIONEL CIRONNEAU/AP
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Cannes Lions
anuncia últimos
prêmios amanhã

Cannes. Acompanhe a
cobertura completa do Festival
blogs.estadao.com.br/a-alma-do-negocio

24 de Junho, das 10h às 17h
Parque das Bicicletas
Alameda Iraé, 35 - esquina com a Avenida Indianópolis

Traga sua família e sinta a emoção de ser 
um atleta olímpico nas clínicas do Estadão.

Inscreva-se em 
clinicasolimpicas.estadao.com.br
Vagas limitadas e gratuitas.
Atividades para adultos e crianças.

Patrocínio:Realização: Apoio:

PARTICIPE. Inscrições gratuitas.

Neste domingo, venha pedalar 
no Parque das Bicicletas.

2012

● Alcance
Segundo a Abert, 110 municípios,
onde vivem 60% dos brasileiros,
estão cobertos pelo sinal digital,
mas não há dados sobre televiso-
res que recebem o sinal digital.

Governo já admite
estender o prazo para
migração total das
transmissões, já que
mudança tem sido lenta
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun.2012, Economia & Negócios, p. B14.




