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Mineração. Alcoa tem prejuízo
de US$ 143 mi no 3º trimestre
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Telecomunicações. Operadoras correm contra o tempo para conseguir cumprir o cronograma estabelecido pela Anatel, que prevê
que a tecnologia de quarta geração da telefonia deve estar em funcionamento até a Copa das Confederações nas cidades-sede do evento

● Compartilhamento

e

JOÃO REZENDE
PRESIDENTE DA ANATEL

ão

de
st

“Podemos dizer que 50% das
torres de 4G terão de ser
compartilhadas, mas esse
porcentual não está definido
ainda (no plano de metas).”
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Debates mostram tensão
entre Anatel e empresas
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Os debates entre operadoras e a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na Futurecom
revelaram um clima tenso. Enquanto as empresas lembravam
danecessidadedeentregarretorno ao acionista, a agência defendia a qualidade dos serviços.
Na análise de Otávio Azevedo,

presidente da Andrade Gutierrez, uma das controladoras da
Oi, o setor passa por mudanças
no modelo de negócios, o que
piora a equação econômica das
empresas e pode afetar os investimentosdemédio prazo,detrês
e cinco anos. Segundo ele, a distribuição de recursos gerados no
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Infraestrutura. O presidente da TIM, Andrea Mangoni, garantiu que empresa cumprirá o cronograma para a nova tecnologia
trabalhará com a Huawei no fornecimento em Fortaleza, Recife
e Rio de Janeiro. Para as demais
áreas, a operadora ainda está em
fase de definição de parceiros.
Segundo Antônio Carlos Valente, presidente da Telefônica/
Vivo, não há um prazo para concluir a escolha de fornecedores
para todo o País. “Vamos continuar rodando as negociações até
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Com a Copa das Confederações batendo à porta, as operadoras de telecomunicações
correm contra o tempo para
montar uma infraestrutura
4G no País e atender os prazos
fixados pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). O assunto dominou ontem o primeiro dia da Futurecom, feira bianual do setor,
marcado por uma série de
anúnciosde contratos com fornecedores da tecnologia 4G.
A tecnologia 4G será utilizada
na Copa de 2014 e começa a ser
testada no ano que vem, na Copa
das Confederações. Vivo e Claro
anunciaramosmesmos fornecedores para desenvolver suas redes: a sueca Ericsson e a chinesa
Huawei. O presidente da Oi,
Francisco Valim, adiantou que a
companhia revelará hoje seus
fornecedores. Já a TIM deixou o
anúncio dos seus parceiros para
a próxima semana.
Naaberturado evento,opresidente da Anatel, João Rezende,
informou que as regras para o
usodo conteúdo nacional no sis-

tema4Gserãoenviadasparaconsulta pública e a meta é publicálos até o fim de novembro.
Para as redes saírem do papel,
as companhias terão de investir.
Na semana passada, a Oi estimou o investimento inicial em
4G em R$ 1 bilhão até 2015. No
geral, porém, é difícil prever a cifra total a ser desembolsada pelo
setor.“Todomundoteráumacobertura inicial, mas ninguém sabe ao certo qual será a demanda”,afirmouEduardoTude,diretor da consultoria Teleco. Nos
investimentos iniciais, as operadoras não podem correr o risco
de ter uma rede subutilizada, já
que ainda há poucos smartphonesnas mãos dosconsumidores.
Os investimentos da Claro em
4G estão dentro do plano de investimentos de R$ 6,3 bilhões
até 2014, apresentado pela empresa à Anatel este ano. Quase
metade (R$ 2,8 bilhões) serão
realizadosnesteano,disse o presidente da operadora, Carlos
Zenteno. A operadora anunciou
ontem a chinesa Huawei como
fornecedora de equipamentos
para 4G, ao lado da Ericsson, que
jáhaviasidodivulgada.“Nãodescartamos um terceiro fornecedor adicional para as cidades-sede da Copa do Mundo”, disse.
O grupo Telefônica/Vivo também selecionou a Ericsson para
fazer o fornecimento e implementação da tecnologia 4G nas
Regiões Norte e Centro-Oeste
do País. A empresa escolhida vai
fornecer também para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e
Bahia. Para complementar a cobertura das cidades-sede da Copa das Confederações, o grupo
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Teles dão largada nos investimentos
para implantar tecnologia 4G

quando tivermos as melhores
condições para a companhia.”
O presidente da TIM Brasil,
AndreaMangoni,éoutroagarantir que a companhia cumprirá o
cronograma de implantação da
tecnologia 4G, embora ainda
nãotenhaanunciadotestespreliminares.
Do lado dos fornecedores,
Huawei e Ericsson veem boas

perspectivas. Ambas informam
tercapacidade paraatenderà demanda de todas as operadoras.
“Já somos um grande fornecedor nas tecnologias de segunda
geração”, disse James L. Taylor,
vice-presidente para a América
do Sul da Huawei.
Já Eduardo Ricotta, executivo
da Ericsson para a América Latina, ressaltou que a Ericsson está

dos acionistas, e nós, da sociedade, pela qualidade.”
Azevedo, no entanto, não vê
perspectiva de queda nas receitas do grupo Andrade Gutierrez
com telecomunicações. Mas reconheceu que a rentabilidade é
afetada e pode tornar os investimentos menos atrativos.
O presidente da Anatel tocou
emoutrotema polêmico.Aoafirmar que é preciso antecipar para
2013 o início do debate sobre a
devoluçãodebensreversíveispelas concessionárias de telefonia

fixa, ele sugeriu que o assunto
iriaincomodaros presidentes de
algumas companhias.
Segundoele,háumapreocupação da Anatel quanto a incertezas, embora as concessões vençam apenas em 2025.
Recentemente, a Anatel divulgou um inventário estimando
queas concessionáriasde telefonia fixa teriam hoje R$ 17,365 bilhões a receber por bens reversíveis ainda não amortizados, que
deveriam voltar à União ao fim
da concessão. / M.D., M.C. e V.N.

Matéria

setor não está bem balanceada.
“Coleta-se do assinante e dali
45%vãopara impostos.Orestantetem dedistribuir entre acesso,
transmissão e conteúdo. O que
sobra nessa balança não é suficiente para remunerar o capital
investido, porque é necessário
investir muito”, disse.
Azevedo frisou que as empresas precisam ter rentabilidade
para distribuir dividendos aos
acionistas. O presidente da Anatel, João Rezende, rebateu: “Cada um tem suas pressões. Vocês

no Brasil há 55 anos e tem fábrica
em São José dos Campos. Atualmente, a empresa tem 6 mil pessoas trabalhando para atender à
demanda do Grupo Telefônica
em 15 países da América Latina.
Torres. Uma saída para os in-

vestimentos será o compartilhamento. Rezende, da Anatel, disse que o Plano Geral de Metas de
Competição(PGMC) trará obrigatoriedadedecompartilhamento da infraestrutura para 4G,
num patamar ainda não definido. “Podemos dizer que 50% das
torresde4Gterãodesercompartilhadas, mas esse porcentual
não está definido ainda.”
Para Valente, o governo precisa avaliar com cuidado o modelo
de compartilhamento para não
punirascompanhiasquejáinvestiramem infraestrutura.Já Francisco Valim defendeu que a discussão sobre competição e compartilhamento seja voltada para
novas entrantes no mercado, de
menor porte.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2012, Economia & Negócios, p. B12.

Minoritário acusa Telecom Italia
de abuso de poder na TIM
JVCO Participações, de
Nelson Tanure, questiona
escolha de Luca Luciani
como presidente da
TIM Brasil em 2009
Mariana Durão / RIO

AJVCOParticipações,doempresário Nelson Tanure, deu entrada em ação judicial, na 1.ª Vara
Empresarial do Rio, contra a Te-

lecom Italia, pleiteando o pagamento de indenização à TIM.
Acionista minoritária da TIM, a
JVCO acusa a holding italiana –
que detém 67% do controle da
operadora brasileira – de abuso
de poder de controle, que estaria
causando prejuízos à empresa e
a seus acionistas.
A ação, impetrada em 28 de setembro, não estabelece o valor
do pedido de indenização, mas
aponta, como parâmetro, a depreciação de valor de mercado

da TIM. A alegação para caracterizar abuso de poder é dada pela
nomeação do italiano Luca Luciani para os cargos de membro
do conselho de administração e
presidente da TIM, “quando sabidamente já se encontrava sob
investigaçãopromovidapeloMinistérioPúblicoitaliano,porsuspeita de prática de fraudes com o
propósito de ‘inflar’ a base de
clientes” da holding, diz a ação.
O presidente da TIM Brasil,
Andrea Mangoni, que participou

ontem, no Riocentro, da Futurecom, principal congresso do setor de telecomunicações, afirmou que ainda é cedo para saber
se a Telecom Italia recorrerá do
processo judicial.
Mangoni disse que, quando
foi indicado, Luciani estava apenas sob investigação preliminar
do Ministério Público italiano.
Deacordocomoexecutivo, aprimeira audiência do processo
contra Luciani na Itália só ocorreu esta semana. Além disso,
quando de fato se figurou a instauração de um processo contra
seu antecessor, a TIM tomou
providências, disse Mangoni.
O executivo afirmou ainda
que o balanço financeiro da TIM
é “sólido, transparente e audita-

Atraso em BlackBerry derruba ação da RIM
TORONTO

A possibilidade de atraso do lançamentoda nova linha do smartphone BlackBerry derrubou ontem a ação de sua fabricante, a
Research In Motion (RIM). Os
papéis da empresa caíram 5,45%
na bolsa de Toronto e 5,34% na
Nasdaq no pregão de ontem.
O lançamento do produto é a

esperançadaRIMparaserecuperar no mercado de smartphones.
A sua linha antiga de BlackBerrys não tem sido capaz de
competir com o iPhone, da
Apple, e com uma série de dispositivos que funcionam com o
software Android, do Google,
principalmente da Samsung.
A empresa agora está trabalhando no lançamento de uma

novalinhadedispositivosqueserão executados em seu novo sistema operacional, o BlackBerry
10. A RIM disse que a tão esperada linha será lançada no primeiro trimestre de 2013.
“Nós esperávamos um lançamento em janeiro, mas agora vemosmarçocomoomêsmaisprovável”, disse o analista da Jefferies, Peter Misek, em relatório a

clientes. O analista também
disse que esperaque a companhiaenfrentecondiçõesdesafiadoras no trimestre atual.
“Nós estamos no caminho
para um lançamento (do novo BlackBerry) no primeiro
trimestre de 2013”, reiterou
um porta-voz da RIM, em resposta ao comentário de Misek. / REUTERS

do pela PricewaterhouseCoopers”, e disse que não há problemas de dívida fiscal, ao contrário
do que apontou a JVCO em denúncia à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Segundo o presidente da TIM
Brasil, não haverá mudanças na
estratégia montada por Luciani
em sua gestão. “Luciani era um
excelente gestor, fez um ótimo
● Investigação

O italiano Luca Luciani assumiu a
presidência da TIM Brasil em
2009. Ele foi afastado do cargo
em maio deste ano, por suposto
envolvimento em fraude quando
foi executivo da Telecom Italia.

Executivo deixa
a empresa de
jogos Zynga
SAN FRANCISCO

O executivo da Zynga responsávelpelasupervisãodojogodepôquer da produtora deixou a empresa, engrossando êxodo de
funcionários da companhia.
O ex-gerente geral da Zynga

trabalho. Era uma estratégia ganhadora e não há necessidade de
reversão”, afirmou.
No comunicado de ontem, a
JVCO relembra os escândalos
envolvendo executivos da Telecom Italia e ressalta que “mais
de seis milhões de chips foram
mantidosilegalmente na base de
clientes entre 2005 e 2009”.
Segundo o comunicado, desde o afastamento de Luciani da
TIM, os acionistas viram o valor
da companhia ser reduzido em
mais de um terço, o que corresponde a uma perda de R$ 10 bilhões.Para aJVCO,“essesrecursosproporcionarão àTIMcondições de realizar os investimentos necessários ao perfeito funcionamento da sua rede”.

Poker Laurence “Lo” Toney
anunciou sua saída da empresa
peloLinkedIn.Toney deixaaempresa no momento em que a
companhia tem citado a possibilidade de apostas em dinheiro
real no seu jogo de pôquer como
uma oportunidade crescimento
que vale bilhões de dólares.
A Zynga mantém o jogo de pôquer mais popular do mundo,
mas sua receita vem caindo com
aperdadeusuáriosde jogosabrigados no Facebook, como FarmVille e CityVille. / REUTERS

