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ministro foi o uso da faixa de
700 megahertz (MHz) para os
serviços da quarta geração de ce-
lular (4G), que poderá ser licita-
da no ano que vem às teles. Se-
gundo Bernardo, como essa fai-
xa atualmente é das emissoras
de TV, o leilão não pode pôr em
risco as transmissões dos canais
de TV aberta.

As operadoras debateram o
futuro do setor no evento. O pre-
sidente da Net Serviços, José Fe-
lix, disse que o crescimento da
base de assinantes do mercado
de TV paga será menor em 2013,
em relação aos anos anteriores.
“Desde 2010, o mercado nacio-
nal cresce na média de 30%. É fá-
cil crescer de 5 para 10, mas de
10 para 20 é muito mais difícil”,
afirmou o executivo.

O presidente da Oi, Francisco
Valim, foi questionado sobre os
motivos das baixas velocidades
de internet no Brasil, em compa-
ração com outros países, como a
Coreia do Sul. “A Coreia é do ta-
manho do Rio de Janeiro. Não dá
para comparar”, disse.

Carlos Zenteno, presidente da
Claro, defendeu maior liberdade
para as operadoras de telefonia
no uso das diferentes faixas de
frequência para oferecer os pla-
nos de 4G. “É preciso considerar
uma liberdade de uso das fre-
quências para otimizar os inves-
timentos”, afirmou o executivo.

Para Zenteno, o direito de de-
cidir sobre o uso das frequências
pelas operadoras será funda-
mental no momento de definir a
estratégia de estruturação das re-
des dos serviços 4G. “Isso depen-
de da necessidade. Se for para co-
bertura [de sinal], usaremos 700
megahertz, mas se for para capa-
cidade [de tráfego de dados] usa-
se o 2,5 gigahertz”, disse. As licen-
ças de 4G na faixa de 2,5 GHz fo-
ram leiloadas em junho.

Ligação fora de área
pode ter custos revistos
Re g u l a m e n t a ç ã o
Rafael Bitencourt
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou que go-
verno federal deve retomar o es-
tudo de medidas para reduzir as
tarifas cobradas dos usuários em
deslocamento dentro do territó-
rio brasileiro, o chamado roa-
ming nacional. Essa situação
ocorre quando o cliente de celu-
lar usa o serviço ao deixar o Esta-
do onde reside.

A medida deverá favorecer, se-
gundo o ministro, tanto os servi-
ços de voz como os de dados
[transmissão de vídeos etc]. As
afirmações foram feitas durante
o 56o Telebrasil, seminário anual
que reúne os principais executi-
vos de telecomunicações.

O ministro também reafir-
mou o compromisso de rever as
taxas de interconexão, que são
cobradas sempre que o usuário
realiza uma ligação para clientes
de outras operadoras. “As medi-
das que podem ser implantadas
contêm mecanismos para corri-
gir as distorções de preço em
chamadas feitas entre terminais
de uma mesma operadora e cha-
madas feitas para terminais de
outras operadoras”, disse.

Bernardo afirmou também
que qualquer discussão sobre
redução de tarifas não pode ig-
norar a incidência do ICMS so-
bre os serviços de telecomunica-
ções, que representa a maior
parcela da carga tributária, com
alíquotas que variam de 25% a
35%. “Somando-se os tributos fe-
derais, atingimos a carga tribu-
tária de mais de 60%. Esse peso é
um grande inibidor da oferta e
do acesso aos serviços de teleco-
municações”, afirmou.

Outro tema abordado pelo

Mídia Locadora virtual chega à marca de 1 milhão de usuários na AL

Para crescer no Brasil,
Netflix fala ‘port ug uês’

REGIS FILHO/VALOR

Reed Hastings, executivo-chefe da Netflix: reforço ao conteúdo local

Bruna Cortez
De São Paulo

Quando começou a expandir-
se na América Latina, em setem-
bro do ano passado, o cenário en-
contrado pela locadora virtual
Netflix parecia particularmente
difícil. Além das diferenças cul-
turais e de infraestrutura em re-
lação a mercados como os Esta-
dos Unidos, a companhia ameri-
cana deparou-se no Brasil, um
dos principais mercados da re-
gião, com competidores locais,
como Netmovies e Saraiva Digi -
tal. Um ano depois, porém, Reed
Hastings, executivo-chefe e co-
fundador da empresa, está satis-
feito com o resultado alcançado.

“Atingimos a marca de 1 mi-
lhão de usuários na América La-
tina no 9o mês de operação e es-
tamos alcançando nossas metas
tanto em termos de assinantes
como em receita”, disse Has-
tings, em entrevista ao Va l o r . O
executivo esteve ontem em São
Paulo para participar da come-
moração do primeiro ano de ati-
vidades no país.

Brasil e México são os países
com mais usuários na América La-
tina, disse Hastings, sem dar deta-
lhes sobre o total de usuários por
país. No mundo, a Netflix tem 27
milhões de usuários em 50 países.

Um dos principais esforços da
companhia no primeiro ano de
atividades foi ampliar o número
de títulos com legenda em portu-
guês. Segundo Hastings, no iní-
cio da operação local alguns fil-
mes e séries não tinham a opção
de legenda no idioma. Agora, to-
do o acervo tem essa alternativa.

Além disso, aproximadamente
metade do catálogo dá a opção
de assistir ao conteúdo dublado.

Segundo Hastings, as taxas de
crescimento expressivas da Net-
flix no Brasil têm permitido que
a companhia faça novos investi-
mentos em licenciamento de
conteúdo local. A empresa está
negociando com a TV Cultura a
exibição do programa “Roda Vi-
v a” e do infantil “C o c ó r i c ó”, disse
o executivo. Segundo ele, os fil-
mes do diretor Héctor Babenco
também devem entrar no acervo
da Netflix em breve.

Os títulos nacionais, entretan-
to, não são os que têm feito mais

sucesso entre os brasileiros. “O
que as pessoas mais assistem é
conteúdo americano, principal-
mente as séries [de televisão]”,
disse Jonathan Friedland, princi-
pal executivo de comunicação
da Netflix. Os conteúdos infantis
— incluindo sucessos como “A
Galinha Pintadinha” e “Patati Pa-
t a t á” — também figuram no to-
po da lista dos mais procurados
na locadora virtual.

A Netflix não revela a quanti-
dade de títulos do catálogo local.
No site da companhia no Brasil,
podem-se contar aproximada-
mente 54 filmes brasileiros.

Conseguir os lançamentos no

menor prazo de tempo em rela-
ção à exibição nos cinemas conti-
nua a ser um dos grandes desa-
fios da companhia. A demora é
uma das principais críticas dos
consumidores. Recentemente, a
Netflix conseguiu incluir em seu
acervo o filme “O Artista” e “Jogos
Vo r a z e s ” cerca de seis meses de-
pois desses filmes deixarem de
ser exibidos nas telas de cinema,
disse Hastings. “As pessoas me di-
zem: ‘que legal você ter consegui-
do ‘Jogos Vorazes’. E o resto?”.

De acordo com Hastings, o
único caminho para conseguir
licenciar mais lançamentos é
ampliar a base de usuários do
serviço e gerar mais receita. “A
negociação com os detentores
de conteúdo está mais fácil, des-
de que tenhamos uma grande
quantia a oferecer”, disse.

Incluir as novelas brasileiras
no catálogo é outro passo impor-
tante que a Netflix planeja dar no
país. Para isso, a companhia vem
tendo constantes conversas com
a Rede G l o b o, informou Has-
tings. A Netflix já tem parcerias
com a companhia para o licen-
ciamento de conteúdo em países
como Colômbia e México.

A despeito desses projetos, a
Netflix não tem planos de instalar
um escritório regional no Brasil,
onde a empresa mantém apenas
uma central de atendimento aos
clientes . “Até então, estamos feli-
zes trabalhando dessa forma”, dis-
se Hastings. Os executivos basea-
dos na Califórnia, onde fica a sede
da Netflix, costumam viajar fre-
quentemente para visitar opera-
ções internacionais como o Brasil,
afirmou o executivo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Empresas, p. B2.




