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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

D e c l a ra ç õ e s
de ministro
der rubam
ações da TIM
M e rc a d o
Juliana Colombo, Daniela Meibak
e Rafael Bitencourt
De São Paulo e Brasília

As ações da operadora de telefo-
nia TIM caíram 7,55%, ontem,
quando fecharam a R$ 9,79 na
BM&FBovespa. Investidores aban-
donaram os papéis depois que o
ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, disse que o governo po-
deria cancelar a venda de novos
planos da operadora, caso seus ser-
viços não melhorassem. “Quere -
mos que o serviço seja vendido, ex-
pandido e barato. Acontece que
ele também tem que ser entregue
ao usuário, com qualidade”, afir-
mou o ministro, em Brasília.

Paulo Bernardo disse que a em-
presa tem apresentado um eleva-
do número de reclamações em
seis ou sete Estados brasileiros,
sem, no entanto, especificá-los.

Na Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), os dados
mais recentes, de março, mostram
a TIM como a terceira operadora
móvel com mais reclamações re-
gistradas. Foram feitas 19.752
queixas no período. A agência re-
gistrou 22.049 queixas contra a Oi
e 28.779 contra a C l a r o. Não há de-
talhes sobre o tipo de queixa.

Em outro ranking, separado, a
Anatel descreve o tipo de queixa,
sem identificá-las por operadora.
Nesse levantamento, houve 89.648
reclamações em março. A princi-
pal delas foi a cobrança indevida,
com 38.246 queixas.

Em abril, a consultoria CV Solu-
tions divulgou uma pesquisa feita
com 7,2 mil consumidores de to-
das as operadoras de telefonia ce-
lular. A principal queixa em rela-
ção à TIM foi a ausência de sinal.

A Anatel deu a TIM um prazo
de 120 dias para melhorar os ín-
dices de qualidade definidos se-
gundo critérios da agência.

Em comunicado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a TIM
disse que, com referência à possi-
bilidade de uma restrição na ven-
da de seus serviços, “desconhece a
existência de medida tão extrema,
bem como os fundamentos dela”.

Em nota à imprensa, a compa-
nhia afirmou que vem cumprin-
do rigorosamente as orientações
de qualidade da Anatel e que de-
senvolve projetos de infraestru-
tura para sustentar seu cresci-
mento. Atualmente, a empresa
tem 75 milhões de clientes.

One for All inicia operação no país
E q u i p a m e n to s
Bruna Cortez
De São Paulo

A companhia americana Uni -
versal Electronics, especializada
em acessórios para aparelhos
eletrônicos de áudio e vídeo, vai
começar a vender seus produtos
no varejo brasileiro. Com a mar-
ca One for All — nome da divi-
são responsável exclusivamente
pelas vendas ao varejo —, a com-
panhia pretende atingir uma re-
ceita de R$ 30 milhões no Brasil
até 2013. Para alcançar esse ob-
jetivo, a Universal Electronics
abriu um escritório comercial da
One for All em São Paulo. A em-
presa já tinha uma fábrica com
150 pessoas em Manaus, onde
produz controles remotos ven-
didos a empresas de TV por assi-
natura e, agora, passará a fabri-
car outros acessórios.

“Firmamos acordos com oito
distribuidores e conseguimos fe-
char parcerias com as principais
varejistas brasileiras”, disse ao
Va l o r Andrea Sabino, executiva
escolhida para comandar os ne-
gócios da One for All no país. A
companhia não revela o nome
dos parceiros ou o valor investi-
do na operação brasileira.

No ano passado, o faturamen-
to da divisão One for All repre-
sentou 9,3% da receita total da

Universal Electronics, de
US$ 468,6 milhões no período.

Entre os produtos que serão
vendidos com a marca One for
All no Brasil estão controles re-
motos, controles remotos uni-
versais — que servem para vários
tipos de aparelhos —, antenas,
suportes para televisores, fones
de ouvido, carregadores univer-
sais de celulares e de tablets, e
cabos de áudio e vídeo. Dessa lis-
ta, serão fabricados em Manaus

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Menno Koopmans, da Universal Electronics: R$ 30 milhões em receita até 2013

Governo lança projeto de web gratuita no celular
I n t e r n et
Rafael Bittencourt
De Brasília

O governo lançou, ontem, o
projeto Banda Larga 0800, que
permite acesso gratuito a sites
de internet previamente defini-
dos a partir do celulares. O custo
do acesso será pago pelos prove-

dores de conteúdo. A iniciativa
foi inspirada no serviço já exis-
tente de telefonia que utiliza o
prefixo 0800. O objetivo é bene-
ficiar quem usa telefone pré-pa-
go — 82% da base de celulares
do país. O serviço será testado
por 80 pessoas na cidade de São
Sebastião, no Distrito Federal, a
partir dos próximos dias. Os tes-
tes serão realizados pelas opera-

doras C l a r o, Oi, TIM e V i v o. Para
o teste, foi criado um portal es-
pecífico (bandalarga.0800.br)
acessível somente pelos partici-
pantes da iniciativa.

Durante o anúncio do projeto,
ontem, em Brasília, o ministro
das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, disse que as diferentes es-
feras de governo podem fazer
uso do projeto. O ministro disse

acreditar também que o projeto
poderá gerar interesse em em-
presas de comércio eletrônico e
bancos. Para ele, as lojas on-line
podem arcar com o custo da co-
nexão como uma forma de esti-
mular as vendas — assim como
já é feito hoje com a oferta de
frete gratuito para produtos
comprados na internet. No caso
dos bancos, existe a possibilida-

de de reduzir as filas das agên-
cias com novos serviços presta-
dos pelo celular. As empresas in-
teressadas em participar da ini-
ciativa deverão se cadastrar.

“O serviço é inédito, com possi-
bilidade de alcance social extraor-
d i n á r i o”, afirmou Eduardo Levy, do
Sindicato Nacional das Empresas
de Telefonia e de Serviço Móvel Ce-
lular e Pessoal (Sinditelebrasil).

Re d e s Projeto define regras para
aluguel de infraestrutura a rivais

Novo plano
da UE suaviza
pressão sobre
grandes teles

GEERT VANDEN WIJNGAERT/AP

Neelie Kroes, comissária da agenda digital da União Europeia: continente atrás da China em acesso rápido à internet

Assis Moreira
De Genebra

A União Europeia (UE) recuou
na tentativa de forçar as grandes
companhias de telecomunicações
a cobrar menos de seus rivais me-
nores pelo uso de espaço em suas
redes, sob os planos para estimular
os investimentos em fibra óptica
nos 27 países-membros.

Neelie Kroes, comissária da
agenda digital da UE, anunciou
que vai publicar um pacote sobre a
área de telecomunicações que de-
verá vigorar até 2020, dando oito
anos de estabilidade às operado-
ras para investir em infraestrutura.

A União Europeia estima que
serão necessários € 270 bilhões
em investimentos em fibra ópti-
ca no Velho Continente. O plano
é para garantir conexões rápidas
à internet de 30 megabits por
segundo (Mbps) a todos os 500
milhões de europeus até 2020.
Segundo Bruxelas, a economia
via internet crescerá para € 800
bilhões, representando 5,8% do
PIB europeu em 2014.

Em outubro do ano passado,
Kroes deflagrou o debate sobre co-
mo a Europa poderia encorajar os
investimentos, ao reclamar que as
operadoras tradicionais ganha-
vam dinheiro confortavelmente
com suas velhas redes e tinham

pouco interesse em investir nas
novas redes de fibra óptica.

A comissária acenou, então,
com a ideia de que as grandes
companhias deveriam cobrar
aluguel dos novos operadores
que quisessem usar sua infraes-
trutura, a preço de custo. A ideia
foi considerada uma loucura pe-
las empresas tradicionais. As
operadoras alegaram que inves-
tem € 44 bilhões, em média, por
ano e precisam ser remunerados
para sobreviver.

Agora, a UE recuou e passou a
sugerir uma estratégia com qua-
tro pontos básicos. O primeiro é a
paridade de tratamento entre
operadoras. As regras de acesso
às redes atuais, segundo as auto-
ridades, garantirão que grupos
menores tenham o mesmo nível
de competitividade que seus
concorrentes maiores.

O segundo ponto prevê que as
grandes operadoras se compro-
metam a cobrar entre € 9 e € 10
por linha no aluguel de espaço
em suas redes de cobre para com-
panhias menores, com a garantia
de que esse preço não diminuirá.

O aluguel das novas redes de fi-
bras ópticas não será submetido a
regulação, propõe a UE, desde
que as autoridades considerem
que existe competitividade sufi-
ciente no mercado. Esse é o tercei-

ro ponto do pacote. Respeitados
os dois primeiros, os grupos de te-
lecomunicações terão liberdade
para fixar preços na futura rede
de fibra óptica na qual investirem.

Essa liberdade será tanto para
o atacado (aluguel de espaço na
rede para outras operadoras) co-
mo para o varejo (para os clien-
tes). Na prática, os preços de tele-
comunicações na Europa pode-
rão aumentar nos próximos
anos, dependendo do tipo de ser-
viço que o cliente desejar — por
exemplo, se escolher um serviço
de acesso à internet mais rápido
que o padrão normal.

O quarto ponto é a segurança
de que essas regras serão manti-
das pelos próximos oito anos. De
maneira geral, o pacote satisfaz

os maiores grupos de telecom
europeus como Telecom Italia,
Deutsche Telekon, Telefónica e
France Télécom. De um lado, eles
protegem o faturamento no alu-
guel de suas redes atuais a rivais,
mantendo valorizados seus ati-
vos. De outro, têm recursos e estí-
mulos para investir na infraes-
trutura exigida para o futuro.

As futuras diretrizes europeias
podem ter impacto no Brasil.
“Quanto melhor estiverem as
operadoras europeias, melhor
para os investimentos no Brasil”,
disse uma fonte europeia.

Luigi Gambardella, presidente
da Etno, associação que representa
os grandes grupos de telecomuni-
cações europeus, recebeu bem o
plano. Segundo ele, a proposta

contribuirá para acabar com um
longo período de incerteza no se-
tor. “Particularmente, o anúncio
de que a regra será estável por me-
nos oito anos facilitará a planifica-
ção dos investimentos na nova ge-
ração de redes”, afirmou.

Sem surpresa, pequenas ope-
radoras consideraram o plano
“c a t a s t r ó f i c o”. Para elas, as ope-
radores tradicionais continua-
rão a poder cobrar excessiva-
mente de consumidores e a evi-
tar a competição no setor.

A Europa está atrasada na cor-
rida da fibra óptica. Neelie Kroes
lembrou que neste ano nada me-
nos que 35 milhões de famílias
chinesas estarão conectadas à in-
ternet em redes super-rápidas, à
frente dos europeus.

os controles remotos e as ante-
nas. Os demais produtos serão
importados pela companhia de
sua fábrica na China.

O segmento de controles re-
motos universais é relativamente
novo no Brasil. Isso não torna o
caminho da Universal Electronics
mais fácil. Além de pequenos fa-
bricantes locais, a companhia te-
rá de concorrer com empresas de
grande porte, como a Philips, que
também vende esse tipo de aces-

sório. “Esse nicho ainda vai se de-
senvolver muito no Brasil”, disse
Menno Koopmans, vice-presi-
dente da One for All, durante visi-
ta ao país. O executivo, que está
há sete anos na Universal Electro-
nics, já trabalhou na concorrente
Philips e na S o n y.

No mercado europeu, a One for
All detém 40% de participação no
segmento de controles remotos,
disse o executivo, citando dados da
empresa de pesquisas Gfk.

O hábito do brasileiro de ver
televisão foi um dos fatores que
atraiu a atenção da Universal
Electronics, de acordo com Ko-
opmans. No ano passado, 95,2%
de todos os domicílios brasilei-
ros tinham um aparelho de TV, e
nos últimos cinco anos, até
2011, o número de domicílios
com TV paga saiu de 4,6 milhões
para 12,7 milhões. A aproxima-
ção de eventos esportivos sedia-
dos no país — que podem au-
mentar o tempo gasto pelo es-
pectador à frente da TV — tam -
bém foi um elemento decisivo
para a companhia.

“Assim como empresas de di-
versos outros setores, nós tam-
bém encontramos muito poten-
cial para o mercado de periféri-
cos eletrônicos no Brasil”, disse.

De acordo com Koopmans, o
Brasil entra para uma lista de
mais de 30 países onde a One for
All está disponível no varejo.

Curtas

Produção nacional
A Apple começou a colocar no

varejo produtos fabricados pela
Fo x c o n n na cidade de Jundaí, inte-
rior de São Paulo. Os iPads e os
iPhones montados na cidade estão
disponíveis na loja virtual da Ap-
ple e também em lojas credencia-
das da fabricante, como a A 2 Yo u .
Procurada pelo Va l o r , a assessoria
de imprensa da Fnac informou
que receberá o primeiro lote do
novo iPad fabricado no Brasil no
dia 19. A assessoria de imprensa
da Apple não foi encontrada. Ape-

sar de a fabricação dos produtos
da Apple no Brasil ser feita com in-
centivos do Processo Produtivo
Básico (PPB), os equipamentos na-
cionais não têm preço menor que
os produtos importados.

Venda da Activision
O presidente do conselho de ad-

ministração da Vivendi, Jean-Rene
Fourtou, afirmou ontem que a
companhia poderá vender sua
participação de 61% na criadora
de jogos Activision Blizzard, que é
avaliada em US$ 8,1 bilhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jul. 2012, Empresas, p. B3.




