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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

Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Nova York

Duas das maiores editoras que
publicam as “Yellow Pages” pla -
nejam sua fusão, na esperança de
que as economias de escala pos-
sam compensar as quedas de
dois dígitos nas receitas de im-
pressão que afetam as proprietá-
rias dos catálogos telefônicos.

Dex One e SuperMedia, em-
presas que emergiram das opera-
ções da Sprint e da Ve r i z o n , res-
ponsáveis pela publicação das
listas telefônicas, atravessaram
processos de concordata em
2009. De sua fusão, um negócio
baseado integralmente em troca
de ações, resultará um grupo
com receita pro forma de US$ 3,1
bilhões em 2011, 5,8 mil funcio-
nários e lucro ajustado antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização de US$ 1,2 bilhão.

Mas sua capitalização de mercado
combinada será pouco superior a
US$ 150 milhões, mesmo após altas
substanciais, ontem, nas cotações
das ações das duas companhias.

A nova Dex Media herdará mais
de US$ 3 bilhões em dívida a ser qui-
tada em quatro parcelas que, segun-
do Alfred Mockett, diretor-executivo
da Dex One, o vencimento será alte-
rado para dezembro de 2016. Até lá,
espera ele, o crescimento das recei-

tas digitais compensará o declínio
nas de impressão.

Um relatório da PwC em junho
mostrou que as receitas com pu-
blicidade na América do Norte so-
freram uma contração de 22,4%
entre 2007 e 2011, de US$ 16,5 bi-
lhões para US$ 12,8 bilhões. O Bar -
clays e a  Magna Global preveem
um declínio médio de 15,4% ao
ano para os catálogos telefônicos
americanos entre 2011 e 2014.

As pressões fomentaram várias
reestruturações e fusões ou aquisi-
ções. Em abril, a AT & T vendeu uma
participação de 53% em sua subsi-
diária Yellow Pages para a Cerberus
Capital Management por US$ 950
milhões, criando a Holdings Y P. A
Mídia Dex terá uma escala similar à
da Holdings YP, disse Mockett.

A fusão permitirá economizar
entre US$ 150 milhões e US$ 175
milhões por ano até 2015, após US$
100 milhões a US$ 120 milhões em
despesas não recorrentes. Executi-
vos disseram que poderão cortar
entre 10% e 15% do pessoal.

As empresas combinadas anun-
ciaram um prejuízo pro forma líqui-
do de US$ 1,29 bilhão para 2011, de-
pois de encargos de depreciação de
US$ 1,8 bilhão. Os executivos desta-
caram o fluxo de caixa livre de US$
610 milhões e disseram que os juros
cairão com a quitação das dívidas.
Eles esperam preservar até US$ 1,8

bilhão em créditos tributários.
Peter McDonald, executivo-

chefe da SuperMedia que será o
presidente-executivo do novo
grupo, disse que os catálogos te-
lefônicos impressos americanos
foram consultados 7 bilhões de
vezes, no ano passado, e que nor-
malmente ainda custam, a pe-
quenas empresas, menos do que
publicidade em mídia digital.

Mockett disse que o novo grupo
irá distribuir 150 milhões de catá-
logos impressos em um ano, ou se-
ja, uma queda de 40% em relação
ao pico registrado pelo setor. A fu-
são implicará na eliminação de al-
guns títulos locais, mas a Dex One
suprimiu só cerca de 12 de seus
800 títulos no ano passado.

Os executivos afirmam que a
empresa resultante da fusão será
“uma provedora nacional de so-
luções de marketing social, local
e móvel”, capaz de competir com
rivais digitais — do Google ao Fa -
cebook — graças às suas relações
com 700 mil empresas locais.

McDonald disse que muitas
empresas sentiram-se “assober -
badas” por terem de comprar
Google Adwords, atualizar pági-
nas do Facebook e mudar ofertas
em seu site. A Dex Midia funcio-
nará como “um departamento
de marketing terceirizado” para
esses clientes.

Nos EUA, editoras de listas
telefônicas planejam fusão

Aplicativos são opção para
novos modelos de negócios
Moacir Drska e
Juliana Colombo
De São Paulo

Em meio ao avanço dos
meios digitais, os novos leitores
estariam dispostos a pagar pelo
conteúdo on-line oferecido pe-
los jornais? A resposta para essa
pergunta ainda é uma incógni-
ta, mas um modelo de negócios
começa a despontar como uma
alternativa para que esses veícu-
los gerem receitas nesse am-
biente: o mercado de aplicati-
vos para dispositivos móveis.

“Esse modelo já nasceu com
um espírito de cobrança pelo
conteúdo, ao contrário da inter-
net como conhecemos, na qual
nós mesmos difundimos a ideia
de que tudo é gratuito”, afir-
mou Silvio Genesini, consultor
e ex-presidente-executivo do
grupo E s t a d o, durante o encer-
ramento do 9º Congresso Brasi-
leiro de Jornais, realizado nesta
semana em São Paulo.

Uma das empresas que estão
apostando nessa direção é a
Axel Springer, grupo de mídia
alemão que edita o jornal
“Bild”. Na avaliação de Mathias
Döpfner, diretor-presidente da
companhia, os usuários de dis-
positivos móveis estão acostu-
mados a pagar por qualquer ti-

po de serviço, como mensagens
de texto (SMS), multimídia
(MMS) e os mais diversos apli-
cativos. “Por que, então, não pa-
gariam por um conteúdo feito
por uma empresa jornalística
de credibilidade?”, questionou.

A Axel Springer começou a
investir na formatação de um
modelo de cobrança pelo seu
conteúdo digital em 2001.
Atualmente, todos os serviços
desenvolvidos pela companhia
para smartphones e tablets são
pagos. Para 2013, a empresa
planeja cobrar por qualquer
conteúdo on-line produzido.

No intervalo de pouco mais
de dez anos, a Axel Springer
saiu de um resultado negativo
de € 200 milhões para uma re-
ceita de € 600 milhões.

Esse desempenho foi, em
grande parte, impulsionado pe-
la estratégia on-line, segmento
que hoje representa um terço
do faturamento da companhia.
As margens operacionais do
grupo acompanharam a aposta
no mundo digital: enquanto a
média do mercado alemão é de
20%, a da Axel Springer chega a
36%, segundo o executivo.

Para Döpfner, as empresas
jornalísticas ainda têm uma
abordagem conservadora, prin-
cipalmente em regiões da Euro-

pa. “Precisamos de companhias
que saiam na frente e experi-
mentem. Os jornais europeus,
por exemplo, estão muito habi-
tuados a esperar que a estraté-
gia do concorrente dê certo pa-
ra seguir o mesmo caminho”,
acrescentou o executivo.

No Brasil, esse movimento co-
meça a ganhar força entre as
empresas de mídia.

A “Folha de S. Paulo” e  o “Zero
H o r a” lançaram, recentemente,
formatos de cobrança pelos
conteúdos on-line. Walter de
Mattos Jr., presidente e editor
do grupo Lance!, destacou a im-
portância dessas primeiras ini-
ciativas no país, mas ressaltou
que esse processo deve ser im-
plantado aos poucos. “O primei-
ro passo é detectar que perfil de
leitor está disposto a pagar”, ob-
servou Mattos Jr.

Para Marcelo Rech, diretor-
geral de jornais do grupo RBS,
do Rio Grande do Sul, é necessá-
rio que os jornais invistam no
poder de suas marcas e na capa-
cidade de seus profissionais pa-
ra se diferenciarem do grande
volume de conteúdo que há na
internet. “Os grandes veículos
carregam consigo uma espécie
de certificação da verdade, e na-
da mais justo do que cobrarem
por isso”, afirmou.

Jornais Projeto para controle do conteúdo por donos
de infraestrutura foi debatido durante congresso

Para grupos de
mídia, internet deve
ser independente

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Carol Conway, do grupo Folha: com redações sofisticadas, jornais precisam de redes capazes de escoar o conteúdo

Juliana Colombo
De São Paulo

O grupo Fo l h a e a locadora de
filmes on-line Netflix posiciona -
ram-se ontem contra o controle
sobre o conteúdo de internet pe-
las companhias que detêm a in-
fraestrutura física do serviço. O
assunto vem sendo discutido por
órgãos reguladores de vários paí-
ses e por empresas donas de in-
fraestrutura e também os presta-
dores de serviços cujo tráfego
passa por essas redes, mas não re-
muneram as teles diretamente
por isso. O pagamento fica por
conta dos usuários que contra-
tam conexão de banda larga.

O tema, conhecido como neu-
tralidade de rede, foi debatido
ontem durante o segundo e últi-
mo dia do 9º Congresso da Asso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ),
em São Paulo. A questão também
está em discussão no Congresso,
onde se pretende estabelecer um
Marco Civil que garanta que os
donos de infraestrutura física
não possam bloquear, filtrar,

analisar ou fiscalizar os conteú-
dos dos pacotes de dados que
passam por suas redes de fibra
óptica. Seria mantido o controle
só do que já está previsto em lei.

Para David Hyman, advogado-
chefe do Netflix, uma internet li-
vre, sem interferências, é funda-
mental para que esse meio conti-
nue sendo um ambiente para
inovações. "As operadoras de te-
lefonia não podem ser contrárias
à expansão de serviços on-line
gratuitos ou que custem pouco,
pois são esses serviços que leva-
rão o usuário a aumentar a pro-
cura por mais banda larga e, por-
tanto, darão mais receitas a elas",
disse. Hyman referia-se à discus-
são mundial de que serviços co-
mo os do Netflix e do Google
consomem muita banda larga,
mas as teles não obtêm receitas
sobre eles. Há anos, as donas de
infraestrutura discutem a co-
brança do tráfego dos clientes
dessas empresas em suas redes.

Carol Conway, diretora de as-
suntos regulatórios do grupo Fo-
lha, citou que as empresas de te-

lecomunicações detêm mais de
66% das receitas dos serviços de
banda larga, com margens ope-
racionais em torno de 30%. Para
comparação, disse que essas
margens estão 10 pontos percen-
tuais acima das registradas pelos
bancos. Desse modo, recursos
para investir em capacidade e
qualidade de transmissão não
deveriam ser problema.

“De que adianta os jornais in-
tegrarem suas redações com sis-
temas tecnologicamente sofisti-
cados se não houver redes com
capacidade para o tráfego de
nossos conteúdos?”, questionou
a diretora.

Além disso, Carol opinou que
a internet é feita pelo usuário e
por todos que colocam conteú-
do na rede. Como analogia, ar-
gumentou que a dona da fábrica
de papel não é a que vai ditar o
que deve ou não ser escrito no
papel. E finalizou com uma in-
dagação: "O dono da rede é o
dono da palavra?"

Durante o debate, o presidente
da Agência Nacional de Telecomu-

nicações (Anatel), João Rezende,
destoou das empresas de mídia e
defendeu algum controle sobre a
internet. Segundo ele, é válido a
operadora fazer uma gestão técni-
ca da rede, para dar prioridade aos
serviços de voz (como Skype, da
Microsoft), em detrimento de e-
mails, por exemplo. “Falar no Sky-
pe não pode ter rede lenta, mas um
e-mail pode demorar alguns se-
gundos para chegar", opinou.

Rezende argumentou que o as-
sunto passa, necessariamente, pela
qualidade dos serviços. “Não
adianta falar em neutralidade se
ainda não temos um backbone
(estrutura principal de uma rede

que suporta tráfego de longa dis-
tância) completamente de fibra
ó p t i c a”, afirmou. Ele advertiu para
que a questão seja debatida com
seriedade, a fim de não frear os in-
vestimentos das empresas em suas
redes. Acontece que as teles recla-
mam que não veem estímulo em
investir em uma infraestrutura
que é usada por terceiros sem a re-
muneração direta deles, embora
os usuários já paguem a elas para
ter acesso em banda larga.

Rezende lembrou que cerca de
12 mil medidores da Anatel vão ser
instalados pelas teles, no fim do
mês, em 60 mil equipamentos de
assinantes para fiscalizar as veloci-

dades da banda larga fixa e móvel
que estão sendo entregue a eles.
Na média, as operadoras têm obri-
gação regulatória de oferecer 60%
da velocidade contratada, o que
está previsto para aumentar para
80%, em dois anos.

Procurado pelo Va l o r , o Sindi-
telebrasil, que representa as ope-
radoras, disse que as teles fazem
essa gestão técnica, e não de con-
teúdo. Mas o modelo de negócios
de quem “paga a conta da inter-
net ” tem de ser rediscutido, para
não ficar só nas mãos das opera-
doras de rede a construção de to-
da a infraestrutura, a um uso ili-
mitado e cada vez maior.

Qualcomm vai produzir chips no país
C e l u l a re s
Rafael Bitencourt
De Brasília

A empresa americana Qual -
comm comprometeu-se a produ-
zir chips para as diferentes tecno-
logias da quarta geração de celu-
lar (4G) que forem adotadas no
Brasil. O compromisso foi assu-
mido pelo executivo-chefe da
Qualcomm, Paul Jacobs, durante
audiência ontem com a presiden-
te Dilma Rousseff e o ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo.

O governo brasileiro já leiloou
licenças de 4G, em junho, na fre-
quência de 2,5 gigahertz (GHz) e,
recentemente, anunciou que po-
de realizar nova licitação em
2013, na faixa de 700 megahertz
(MHz). Além disso, alguns cen-
tros de pesquisa e operadoras,

como a Oi, já realizam testes com
internet móvel de alta velocidade
na faixa destinada aos serviços
na zona rural (450 MHz).

“Temos sistema de operações
em mais de 15 bandas [de frequên-
cia]. Um dos compromissos que fi-
zemos é o de incorporar todas as
bandas que o Brasil está conside-
rando para 4G, não só de 700 MHz,
mas de 2,5 GHz, como também o
de 450 MHz para banda larga ru-
ral”, afirmou Cristiano Ramon,
presidente da divisão de semicon-
dutores da Qualcomm Brasil.

Em abril, o Ministério das Co-
municações firmou um memo-
rando de entendimento com a
empresa americana, que previa a
instalação de um centro de pes-
quisa direcionado a tecnologias
para tablets e smartphones. A
contrapartida do governo foi in-
cluir esses equipamentos na Lei

do Bem, que já desonera a produ-
ção de computadores.

O ministro Paulo Bernardo
afirmou que os executivos da
Qualcomm “e s c l a r e c e r a m” algu -
mas dúvidas técnicas da presi-
dente sobre a diferença de opera-
ção dos serviços 4G nas faixas 2,5
GHz e 700 MHz. Foi explicado
que, por se tratar de uma fre-
quência de transmissão mais bai-
xa, a faixa de 700 MHz permite a
cobertura de serviço com um nú-
mero menor de antenas. En-
quanto a 2,5 GHz exige um inves-
timento maior das operadoras
por ter um alcance menor.

Embora o ministro já tenha si-
nalizado que tenha interesse em
licitar a faixa de 700 MHz no pró-
ximo ano, o governo ainda tem
que resolver o problema envol-
vendo a transição do sistema de
televisão analógico para o digi-

tal. Atualmente, essa frequência
ainda é usada pelas emissoras de
TV aberta, mas o ministro disse
que terá uma solução para a
questão quando terá concluído
os estudos técnicos, até o fim do
ano. Os Estados Unidos escolhe-
ram essa faixa para implantar a
tecnologia de 4G.

Após o encontro com a presi-
dente, Jacobs disse que até o fim
do primeiro trimestre de 2013 já
deve começar a produção de
chips pelos centros de pesquisas
que serão instalados no Estado
de São Paulo. Além disso, ele afir-
mou que nas próximas semanas
devem ser anunciadas novas par-
cerias com empresas que produ-
zem no Brasil. Em maio, a com-
panhia firmou acordo com a Di -
gibras Indústria do Brasil, dona
das marcas CCE Info e CCE Mobi,
de licença para 3G e 4G.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2012, Empresas, p. B2.




