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Perda de sinal
Migração tecnológica será gradual nos próximos anos

Desligamento em caráter 
experimental em duas 
cidades, uma com 100 mil 
habitantes e outra com 
até 300 mil

Ano de Copa do Mundo 
em que o governo vai 
aproveitar para avaliar 
o resultado das primeiras 
experiências

Início das transmissões 
digitais na cidade de 
São Paulo, onde se registra 
o maior congestionamento 
de sinal 

Migração tecnológica de 
800 a 1.000 cidades, que 
incluem as capitais e as 
maiores localidades do 
interior (70% da população) 

Cerca de 4,5 mil cidades, em 
diferentes estágios de 
migração para o sistema 
digital, terão o desligamento 
paulatino do sinal analógico 

2013 2014 2015 2016 2017

Cenários possíveis - condições para compra de novas licenças 4G (700MHz)

Fontes: Valor, com informações do Ministério das Comunicações e Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica (Ministério das Comunicações) 

1ª Possibilidade

Arrecadação
O preço mínimo das outorgas de serviços 

4G tornam-se mais elevados quando essa 
escolha é feita pelo governo, o que 
permite maior arrecadação pelo Tesouro 
Nacional. O Ministério das Comunicações 
já analisou a possibilidade de 
transferência de parte desses recursos 
para um novo fundo setorial, a exemplo 
do que ocorreu nos EUA. Isso poderia 
financiar a massificação dos receptores 
da TV digital e a troca de equipamentos 
de emissoras e retransmissoras 
com dificuldade para fazer a 
migração de sistema.

2ª Possibilidade

Receita
O preço mínimo de cada 
licença pode ser estabelecido 
com valores inferiores ao que 
representa as vantagens 
operacionais da faixa de 700 MHz, 
que oferece a possibilidade 
de ampla cobertura de sinal 
de internet de alta velocidade 
com um número reduzido de 
torres de celular. No último 
leilão de 4G, realizado em 
junho, a Anatel arrecadou 
menos que os leilões de 
3G (2007/2011).

Obrigações
As operadoras de celular que 
comprarem as novas licenças de serviço 
de 4G, nessa hipótese, podem receber 
obrigações pesadas de cobertura, 
justificada pelo pagamento de um valor 
reduzido pela das frequências de 700 
MHz frente ao preço mercado mundial. 
Como se trata de uma faixa ainda 
ocupada pelas emissoras de TV, as teles 
podem ser obrigadas a arcar com os 
custos da compra de equipamentos 
de transmissão de TV digital em 
negociação direta com emissoras 
e retransmissoras.

Obrigações
Prazos mais flexíveis para 

cumprir as metas de cobertura 

com o serviço 4G, especialmente 
nas cidades com menor nível 
de renda e concentração 
populacional. Com isso, as 
operadoras de celular 
também poderão estar 
livres das obrigações com o 
setor de TV aberta, que 
utiliza a faixa de 700 MHz 
e ainda não fez a migração 
completa para o 
sistema digital.

Ra d i o d i f u s ã o
Rafael Bitencourt
De Brasília

O governo federal já deu as
primeiras sinalizações de quais
serão as condições apresentadas
no próximo leilão dos serviços de
quarta geração de celular (4G).
Esse padrão vai utilizar o espaço
na faixa de 700 megahertz (MHz)
que as TV abertas deixarão ao mi-
grar para o sistema digital. A lici-
tação está prevista para ocorrer
até o fim de 2013.

Segundo o secretário Maximi-
liano Martinhão, do Ministério
das Comunicações, o plano de
desligamento do sinal deverá ser
parcialmente adaptado aos estu-
dos que a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) pla-
neja concluir até o fim do ano pa-

ra o leilão de 4G. As expectativas
são que ocorram poucas mudan-
ças. Na opinião do secretário, o
grupo de cidades que fará a mi-
gração tecnológica do sinal de TV
em 2016 — de 800 a 1.000 muni-
cípios — também é alvo de inte-
resse das companhias celulares.
Segundo dados da Anatel, 1.062
cidades precisarão desligar o si-
nal analógico da TV aberta para
viabilizar a oferta de serviços 4G.

É nessas localidades que o es-
pectro está congestionado, disse
o secretário. Existem ainda ou-
tros dois grupos de cidades em
situações diferentes que podem
ter solução rápida para iniciar a
operação de 4G.

Um desses grupos é formado
por cidades onde a faixa de 700
MHz já está disponível para fazer
banda larga móvel, por não estar
em uso por TV alguma. “Se pegar

Governo atrela
desligamento de
sinal a leilão 4G

Est rat é g i a Conclusão de acordo de aquisição cria
companhia com receita global de mais de US$ 10 bi

Juntas, CGI e Logica
acirram competição
em serviços de TI

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Edson Leite, presidente da Logica no Brasil: expansão das atividades para mais segmentos, como finanças e varejo

Moacir Drska
De São Paulo

No mercado bilionário dos
serviços de tecnologia da infor-
mação (TI), o ranking das gran-
des empresas está concentrado
em poucos países. Com raras ex-
ceções, esse grupo seleto é for-
mado por companhias america-
nas e indianas, cujas receitas se
aproximam ou superam a marca
de US$ 10 bilhões. A lista inclui
nomes como IBM, Hewlett-Pa -
ckard (HP), Tata Consultancy
Services (TCS) e Infosys.

Uma acordo recente, no entan-
to, abre caminho para que novos
países sejam incorporados a esse
clube. Concluída no fim de agos-
to, a compra da britânica Logica
pela canadense CGI Group cria
mais um concorrente de peso em
um mercado que movimentou
US$ 246,6 bilhões em 2011, se-

gundo dados da consultoria
G a r t n e r. “Agora fazemos parte da
primeira liga das empresas glo-
bais de TI”, disse Edson Leite, pre-
sidente da Logica no Brasil.

O executivo afirmou que a
marca da nova empresa ainda
não está definida. Apesar de ser
tratada formalmente como uma
aquisição, ele ressalta que, inter-
namente, o negócio é visto co-
mo a união de duas companhias
com potencial financeiro para
impulsionar o crescimento nes-
se mercado.

Como parte dessa mentalida-
de, a CGI manteve executivos da
Logica em cargos de liderança na
nova estrutura. João Baptista —
que atuava como executivo-che-
fe da Logica para a América Cen-
tral e Europa Central — passa a
atuar como presidente para a di-
visão que abrigará os negócios
no Brasil. “Ele já conhece nossa

operação, o que vai facilitar o
d i á l o g o”, disse Leite.

Com o acordo de US$ 2,7 bi-
lhões, a nova operação passa a ter
presença em 43 países, uma equi-
pe de 72 mil profissionais e uma
receita combinada de US$ 10,5
bilhões. As oportunidades para a
nova organização, porém, vão
além de números desse tipo, dis-
se Leite. O executivo destacou a
complementaridade geográfica
das duas empresas como um dos
principais reflexos positivos. A
CGI tem forte presença nos Esta-
dos Unidos e no Canadá. Já a Lo-
gica tem grande parte de sua
atuação centrada no mercado
europeu e em regiões até então
inexploradas pela nova parceira.

Um dos mercados beneficia-
dos nesse contexto é o Brasil. O
acordo marca a entrada da CGI
no país, por meio da subsidiária
da Logica. Em operação desde

1999, o escritório local da com-
panhia britânica conta com um
time de 600 profissionais e uma
atuação fortemente posicionada
nos segmentos de energia e ser-
viços de utilidade pública.

A partir da aquisição, a ideia é
reforçar uma estratégia que já vi-
nha sendo desenvolvida pela Logi-
ca: a expansão da oferta para ou-
tros setores econômicos. No radar

estão segmentos como finanças;
governo; manufatura, varejo e dis-
tribuição; e telecomunicações.

Um dos recursos para levar à
frente essa estratégia é o portfó-
lio complementar das duas em-
presas, o que abre um leque
mais variado de ofertas, diz Lei-
te. Outro ponto destacado é o
ganho de capacidade e o acesso
a novos clientes potenciais.

Para o executivo, a nova estrutu-
ra traz a possibilidade de aprimo-
rar o atendimento e a prestação de
serviços, tanto para companhias
globais que estão investindo no
mercado brasileiro como para em-
presas locais que estão expandin-
do seus negócios no exterior. “Esse
conjunto de fatores vai abrir mais
portas para a nossa expansão no
mercado brasileiro”, disse Leite.

.

o interior do Brasil, o espectro es-
tá com muita disponibilidade”,
afirmou Martinhão.

Há ainda o último grupo de
municípios, que poderá interes-
sar às operadoras de telefonia
celular logo após o leilão. Nesse
caso, bastaria haver uma nego-
ciação com as redes de TV para

realocar o sinal para outro espa-
ço disponível. A operadora de
telefonia ficaria responsável por
arcar com os custos da eventual
troca de equipamentos.

A substituição de equipamen-
tos das empresas de radiodifu-
são é, inclusive, uma das alterna-
tivas cogitadas pelo governo pa-

ra acelerar e concluir migração
da TV analógica para a digital.
Essa solução substituiria a pro-
posta de criar um novo fundo
setorial para financiar a digitali-
zação das TVs, como ocorreu nos
Estados Unidos.

A proposta é vista com des-
confiança já que existe o risco de

contingenciamento de recursos
pelo Tesouro Nacional, como já
ocorre com outros fundos. O
próprio ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, tem insis-
tido que o Brasil deve atribuir
obrigações às empresas no lei-
lão, em vez de elevar os preços
das outorgas.

Pague o cafezinho com seu celular
Pagamento on-line
Olga Kharif
Bloomberg Businessweek

Desde maio, a estudante Sarah
Espinoza, da Universidade Esta-
dual da Pensilvânia, vai à loja da
Starbucks na cidade de State Col-
lege, Pensilvânia, para comprar
porções duplas de “dirty chais”
duas a três vezes ao dia, o dobro
de sua frequência habitual. No se-
gundo trimestre ela baixou um
aplicativo móvel da Starbucks que
lhe permite pagar com um iPho-
ne 4S e a notifica das promoções.
“Eles me mandam as promoções
do dia, e isso me faz querer correr
ao Starbucks”, diz ela. O “dirty
chai” é uma bebida à base de chá
preto, mel e leite, acrescida de um
pouquinho de café expresso.

O programa de pagamento
com aparelhos móveis da gigan-
te do café sediada em Seattle po-
de ser o maior de todas as varejis-
tas da América do Norte. Mesmo
antes de seu recente investimen-
to de US$ 25 milhões na empresa
estreante de pagamentos móveis
Square, de San Francisco, a rede
de cafeterias vinha processando
um milhão de transações por te-
lefone celular por semana. “O

que os pagamentos com apare-
lhos móveis proporcionam é um
relacionamento sem preceden-
tes entre nós e nosso cliente”, diz
Adam Brotman, diretor de servi-
ços digitais da Starbucks.

A empresa lançou seu primei-
ro aplicativo móvel em setembro
de 2009; que ajudou os clientes a
encontrarem lojas da rede, obter
dados sobre café e informações
nutricionais. Em janeiro de 2011
a empresa lançou um aplicativo
mais potente, chamado Starbu-
cks Card Mobile App, que tam-
bém permite que os consumido-
res paguem no caixa ao mostrar
um código de barras estampado
na tela do telefone na frente de
um scanner. Os clientes podem
carregar o cartão digital pré-pa-
go da Starbucks com um cartão
de crédito já existente.

Brotman diz que os clientes po-
derão em breve usar o sistema de
pagamento da Square com o apli-
cativo da mesma companhia. A
partir do último trimestre os fãs de
café poderão usar smartphones
para pagar suas compras por meio
de uma conta diretamente vincu-
lada a seus cartões de crédito. No
fim do processo, os usuários do
aplicativo do Starbucks poderão
conseguir enviar convites aos ami-

gos, até mesmo acompanhados de
um mapa, para um encontro em
uma determinada cafeteria, ou fa-
zer o pedido e pagar por suas bebi-
das preferidas ainda a caminho de
uma das lojas da rede.

As opções de pagamento com
aparelho móvel também prome-
tem um impulso para os lucros
da Starbucks. Ao permitir que
seus clientes comprem com seus
smartphones, a Starbucks conse-
gue pagar menos tarifas — que,
às vezes, ultrapassam 2% — sobre
as transações com cartões de cré-
dito. A Square diz que agora con-
segue processar os pagamentos
da Starbucks a uma taxa mais
baixa que de algumas outras re-
des de pagamento. “Po d e m o s
tornar o sistema como um todo
mais eficiente”, diz Jack Dorsey,
principal executivo da Square.

Os aplicativos também podem
contribuir para as vendas ao fazer
com que as filas das lojas andem
de 10% a 20% mais rapidamente
durante os horários de pico, diz Ri-
chard Crone, diretor da consulto-
ria Crone Consulting, especializa-
da em pagamentos. Cada aumento
de 1% na capacidade de uma loja
durante o horário de “r u s h” se tra-
duz em um incremento da receita
de até 1%, diz ele. Os pagamentos

com aparelhos móveis respondem
atualmente por cerca de 2% das
vendas da Starbucks, estima Cro-
ne. Isso equivale a US$ 266 mi-
lhões, caso a empresa cumpra as
projeções de vendas dos analistas
para o ano fiscal de 2012, de
US$ 13,3 bilhões.

“Todo mundo está aprendendo
com a Starbucks”, diz Drew Sievers,
principal executivo da mFoundr y,
empresa iniciante de pagamentos
com aparelhos móveis. A compa-
nhia ajudou a montar o aplicativo
da Starbucks e trabalha em um
software a ser lançado no fim do
ano para mais nove varejistas.

No dia 15 de agosto, mais de
12 varejistas, incluindo Ta r g e t ,
Best Buy e Wa l m a r t , associaram-
se para criar seu próprio aplicati-
vo de pagamento para dispositi-
vos móveis. Elas pretendem con-
correr com intermediárias como
o Google, o  Pa y Pa l (do eBay) e  a
Isis, empreendimento das três
maiores operadoras americanas
de celulares, que cadastrou mais
de 50 varejistas, entre as quais a
Macy ’s. As companhias de varejo
poderão também tentar arregi-
mentar empresas financeiras
consagradas a fim de baixar as ta-
rifas incidentes sobre o uso de
seus cartões, dizem analistas.

“As atuais soluções de pagamen-
tos não atendem às expectativas
dos clientes e das varejistas”, diz
Mike Cook, vice-presidente finan-
ceiro e tesoureiro-assistente do
Walmart. Ao vender por meio do
aplicativo para aparelhos móveis,
“pode-se reduzir aproximada-
mente à metade as tarifas sobre as
transações”, diz Jim Dion, funda-
dor da consultoria de varejo Dion -
c o, de Chicago. “Para quem tem
US$ 100 milhões em vendas ao dia,
isso equivale a um adicional de
US$ 1 milhão.” A economia de cus-
tos pode fazer uma grande dife-
rença no varejo, onde as margens
operacionais se situam, muitas ve-

zes, na casa de um só dígito (cerca
de 6%, no caso do Walmart).

As varejistas também querem
expandir as vendas por meio do
envio de promoções e notícias so-
bre produtos diretamente para os
telefones dos usuários, sem inter-
mediários como o Google ou o
PayPal. Resta conferir se varejistas,
instituições financeiras ou recém-
chegadas como a Isis chegaram
para dominar os pagamentos com
dispositivos móveis. “Não haverá
uma solução única de carteira mó-
vel”, diz Jim Stapleton, diretor de
vendas da Isis. “As varejistas terão
de respaldar uma série delas.” (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

Jack Dorsey, principal executivo da Square: taxa mais baixa para as lojas
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