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Digitalização Só edições virtuais
estarão disponíveis aos leitores

EUA tentam
emplacar
biblioteca
‘sem livros’

D I V U LG A Ç Ã O

Usuários poderão usar seus próprios equipamentos ou tomar aparelhos emprestados na biblioteca pública que será aberta no condado de Bexar, no Texas

Miguel Bustillo
The Wall Street Journal

Um condado do Texas vai abrir
nos próximos meses uma das pri-
meiras bibliotecas públicas dos Es-
tados Unidos completamente vir-
tuais, um tipo de banco de infor-
mações onde as pessoas poderão
acessar livros fazendo o download
em seus próprios equipamentos
ou pegando emprestado esses
aparelhos eletrônicos.

O ambicioso projeto do conda-
do de Bexar, que inclui a cidade de
San Antonio, está sendo acompa-
nho de perto por bibliotecários cé-
ticos. Alguns advertem que muitos
títulos populares ainda não estão
disponíveis em versões digitais pa-
ra bibliotecas e são frequentemen-
te mais caros que suas versões em
papel. Outros dizem que experiên-
cias semelhantes acabaram com as
pessoas pressionando para preser-
var os livros impressos.

Nelson Wolff, principal político

do condado de Bexar, é um bi-
bliófilo que tem cerca de mil pri-
meiras edições de livros em sua
coleção particular. Ele não possui
um leitor eletrônico. Mas disse
que concluiu — motivado em par-
te ao ler a biografia do cofunda-
dor da Apple Steve Jobs — que a
tecnologia está mudando rápido
demais para se fazer investimen-
tos em conhecimento impresso.

Ele sugeriu que Bexar eliminas-
se a presença dos livros. O condado
não conta com um sistema inte-
grado de bibliotecas, mas decidiu
abrir uma instalação digital para
atender seus moradores em áreas
com cobertura precária de biblio-
tecas. “Eu sou o tipo de pessoa que
gosta de ter o livro nas mãos”, disse
Wolff. “Mas também admito que
sou meio um dinossauro.”

O lugar, que será aberto nos pró-
ximos meses perto da Prefeitura de
San Antonio, terá cerca de 10 mil tí-
tulos e 150 leitores eletrônicos para
os clientes consultarem, incluindo

50 para crianças. A biblioteca permi-
tirá aos usuários acessarem os livros
remotamente e contará com 25 lap-
tops e 25 tablets para uso interno, as-
sim como 50 computadores. Terá
também sua própria cafeteria.

A equipe também vai ajudar os
usuários com questões técnicas,
mas não contará com assistentes
de pesquisa. Autoridades do con-
dado, que estimam um custo ini-
cial de US$ 1,5 milhão para o proje-
to, acreditam que o custo total será
mais baixo que o de montar uma
biblioteca tradicional, e analisam
abrir novas unidades.

O plano da biblioteca não gerou
muitas críticas por parte da popu-
lação, mas criou tensão entre as
autoridades de San Antonio.

“Não estamos prontos para ir em
direção às chamadas bibliotecas
sem livros”, diz Ramiro Salazar, dire-
tor da biblioteca pública de San An-
tonio, que disse ter ficado surpreso
ao ser informado dos planos do con-
dado pela imprensa local. “Nossa ex-

periência mostra que a demanda
por livros impressos continua exis-
tindo e, na verdade, está crescendo.”

Algumas faculdades começa-
ram com as bibliotecas completa-
mente digitais, incluindo a Univer-
sidade do Texas, em San Antonio,
que foi uma das primeiras a tor-
nar-se 100% digital em 2010 com a
sua Biblioteca Aplicada de Enge-
nharia e Tecnologia.

Mais de 75% das bibliotecas pú-
blicas dos EUA oferecem alguns li-
vros digitais e 39% emprestam lei-
tores eletrônicos a seus usuários,
de acordo com a Associação Ame-
ricana de Bibliotecas. Mas a ideia
de migrar completamente para os
livros digitais tem avançado lenta-
mente, em parte porque editores
temerosos de perder vendas com
as versões impressas estão cautelo-
sos em oferecer às bibliotecas no-
vos títulos no formato digital e co-
bram mais delas por livros digitais
que podem ser emprestados.

As bibliotecas do condado de

Douglas, que atendem mais de
300 mil pessoas nos subúrbios de
Denver, no Estado do Colorado,
compilaram uma lista de títulos
populares, seus preços e sua dispo-
nibilidade no formato digital para
informar a colegas bibliotecários e
ao público sobre as dificuldades
para migrar para os livros digitais.
Um relatório do mês passado mos-
trou que metade dos 20 livros que
encabeçam a lista da Amazon.com
não é oferecida pelas editoras às
bibliotecas que emprestam os títu-
los a seus usuários.

Os livros disponíveis custam sig-
nificativamente mais que as edi-
ções físicas: o líder de vendas “50
Tons de Cinza” custa US$ 47,85 em
dois grandes fornecedores de li-
vros digitais para bibliotecas, a 3M
e a O verDrive, frente aos US$ 9,57
cobrados pelo mesmo livro im-
presso na distribuidora Baker &
Ta y l o r, segundo o condado.

“Um dos maiores desafios que a
maioria das livrarias enfrenta hoje,

especialmente com livros digitais, é
que os orçamentos foram mantidos
ou reduzidos e a maioria dos usuá-
rios não entende porque nós não
podemos oferecer esses títulos”, dis-
se Maureen Sullivan, presidente da
Associação Americana de Livrarias.

A 3M e a OverDrive reconhecem
que preço e disponibilidade per-
manecem sendo questões para as
bibliotecas, mas dizem que a situa-
ção melhorou notoriamente nos
últimos dois anos.

Wolff, do Condado de Bexar, dis-
se que o esforço no Texas enfrenta
desafios, como o custo de substi-
tuir os leitores eletrônicos danifica-
dos. Mas ele diz acreditar que uma
biblioteca que oferece apenas li-
vros digitais precisará de menos es-
paço físico. “Nunca estivemos neste
negócio antes”, disse. “Mas acredi-
tamos que esse é um jeito viável de
trazer mais livros para as pessoas.”

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Acionista processa Apple por plano de capitalização
M e rc a d o
Tim Bradshaw e Dan McCrum
Financial Times, de San Francisco e
Nova York

A Greenlight Capital, de David
Einhorn, processou a Apple, na
qual detém participação minoritá-
ria, devido às pretendidas mudan-
ças em seu estatuto social. O fundo
pressiona a fabricante do iPhone a
examinar novas formas de pagar
bilhões de dólares aos acionistas.

Chamando a atenção para a baixa
relação preço/lucro da Apple após a
recente queda do preço de suas
ações e seus US$ 137 bilhões acumu-
lados em caixa, Einhorn escreveu pa-
ra outros acionistas da Apple ontem,
dizendo: “Entendemos que muitos

de nossos colegas acionistas com-
partilham da nossa frustração com
as políticas de alocação de capital da
Apple. A Apple tem US$ 145 por
ação em dinheiro em sua demons-
tração de resultados. Como acionis-
ta, esse dinheiro é seu.”

Embora descreva a Apple como
uma “fabulosa, cheia de pessoas ta-
lentosas que criam produtos icôni-
cos”, Einhorn disse que as pretendi-
das mudanças não cumprem as nor-
mas de votação da Securities and Ex-
change Commission (SEC, o órgão
regulador das bolsas americanas) e
“restringem a flexibilidade do con-
selho de administração de distribuir
ações preferenciais para desconge-
lar valor patrimonial”.

Greenlight, que está entre os cem
maiores acionistas, com uma parti-

cipação de 0,12% no capital da Ap-
ple, fez uma proposta à empresa pa-
ra que ela emitisse ações preferen-
ciais perpétuas para os acionistas. Ei-
nhorn disse que essa seria “uma ma-
neira simples, de baixo risco, de re-
compensá-los sem comprometer a
flexibilidade financeira e estratégica
da empresa ou obrigá-la a incorrer
em impostos sobre a repatriação de
seus saldos de caixa externos”.

A Apple rejeitou essa ideia em
setembro, segundo Greenlight. A
empresa concordou agora em vol-
tar a discutir a proposta, disse Gre-
enlight, mas apenas depois que o
fundo que ele preside moveu uma
ação judicial no tribunal federal de
primeira instância em Nova York.

A Apple ainda não comentou as
medidas tomadas por Greenlight.

No ano passado, a Apple come-
çou a pagar um dividendo pela pri-
meira vez desde 1995, e disse que fa-
rá a recompra de US$ 10 bilhões em
ações ao longo de três anos. Peter
Oppenheimer, diretor financeiro da
Apple, disse em telefonema com
analistas, no mês passado, que dar
uma remuneração maior era “coisa
que avaliamos continuamente”.

Einhorn é, há muito tempo, um
defensor das ações da Apple. Ele diz
que a empresa desenvolve um ecos-
sistema de usuários fiéis que lhe dá
maior capacidade de superação de
problemas do que a de simples fa-
bricantes de produtos eletrônicos de
consumo, que enfrentam a inevitá-
vel concorrência de preços, com efei-
tos destrutivos sobre seus lucros.

No entanto, a exemplo de várias

grandes empresas tecnológicas
que retiveram o dinheiro que figu-
ra em sua demonstração de resul-
tados, a Apple enfrentou críticas
pelo uso que faz do capital. Com
uma base de investidores tradicio-
nalmente atraída pelo crescimen-
to, pagar um dividendo vultoso é
sinal de que a empresa vislumbra
um futuro mais prosaico, apesar
de ser difícil de entender como
uma companhia como a Apple ou
a Microsoft poderia gastar seu di-
nheiro de uma forma proveitosa.

Em simpósio com investidores
em maio do ano passado Einhorn
propôs que, em vez de dividendos,
uma empresa como a Apple poderia
emitir ações preferenciais para os
acionistas. Esses papéis são um mis-
to de instrumento de dívida e de par-

ticipação acionária: elas pagam um
dividendo comum, mas não dão di-
reito a voto e têm classificação infe-
rior à da dívida para o caso de falên-
cia. Seria uma maneira de dar aos
acionistas um direito sobre o dinhei-
ro acumulado pela Apple, sem efeti-
vamente distribuí-lo, o que permiti-
ria que a empresa mantivesse sua
flexibilidade no uso do dinheiro. Ne-
nhuma empresa adotou esse esque-
ma até o momento.

Na carta em que conclamava os
acionistas a votar contra as mu-
danças do estatuto social, Einhorn
disse que cada US$ 50 bilhões em
ações preferenciais perpétuas emi-
tidas pela Apple descongelaria cer-
ca de US$ 30 bilhões, ou US$ 32 por
ação. (Tradução de Ra-
chel Warszawski)

Avança negociação para
liberar espaço para 4G

Fonte: Barômetro Cisco e Anatel. * TV analógica

Na onda
Clientes trafegam nas faixas das emissoras e dos celulares
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Cenário
Ivone Santana
De São Paulo

Depois da confusão criada no
mercado com as especulações so-
bre a destinação da faixa de 700
megahertz (MHz) para uso de ser-
viços móveis de quarta geração, o
governo finalmente começou a
abrir o jogo e colocar as cartas na
mesa, com a publicação, ontem, da
portaria ministerial que determina
à Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) que adote os proce-
dimentos para licitar a frequência
para as empresas de celular.

Nos últimos meses, o governo
lançou balões de ensaio e testou a re-
sistência de operadoras de teleco-
municações e radiodifusores, que
são partes de um tripé, para ver até
que ponto cada um poderia ceder
sem que um pé ficasse menor que o
outro. Disseminou ideias de finan-
ciamento da digitalização dos ca-
nais pelas teles, como contrapartida
para que tivessem a banda liberada
para 4G, e pressionou as empresas
para que tenham essa rede pronta
para a internet móvel da alta veloci-
dade nos próximos grandes eventos
esportivos, a começar pela Copa das
Confederações, em junho.

Os radiodifusores, que ocupam a
faixa de 700 MHz com canais analó-

gicos da TV aberta, parecem ter fica-
do no papel do inquilino procurado
pelo proprietário, no caso o gover-
no, que quer rescindir o contrato e
ter o imóvel desocupado. O ‘senho -
r i o’ tem planos para uso mais efi-
ciente do espaço, mas precisa ofere-
cer vantagens para que o ‘i n q u i l i n o’
concorde em sair sem criar muita
confusão. A negociação já vem se ar-
rastando há anos e o prazo para de-
socupação era 2016, quando toda a
digitalização estaria concluída.

Com pouca oferta e muita de-
manda por espaço, o governo deci-
diu encurtar em cerca de um ano o
prazo para desocupação da faixa e
antecipar o apagão da TV analógi-
ca. Paralelamente, garantiu a rea-
locação dos canais. Isso apaziguou
os radiodifusores, embora eles te-
nham enviado ao governo estudos
que demonstram que a liberação
da faixa é problemática em muitos
municípios e inviável em outros.

Ao desligar o sistema analógico,
só funcionará a TV digital. Na última
ponta do tripé está o consumidor,
que ganha mais opções de internet
veloz e TV de alta definição. Mas o
acesso às inovações dependerá de
celulares 4G e televisores digitais, ou
um conversor de sinal para ser adap-
tado à televisão analógica.

O governo estimativa a existên-
cia de 40 milhões de aparelhos com
a tecnologia digital em funciona-

mento nas residências. A base total
de televisores em uso, incluídos os
analógicos, é de aproximadamente
106 milhões de unidades. O núme-
ro é 59% menor que os 261 milhões
de celulares ativados no país. Com
população em torno de 194 mi-
lhões de habitantes, a diferença na
densidade fica por conta dos hábi-
tos relativos a esses produtos.

A ‘l i m p e z a’ da faixa de 700 MHz,
como é chamada a desocupação da
banda, faz parte do esforço do Mi-
nistério das Comunicações para ace-
lerar a melhoria da qualidade dos
serviços de radiodifusão e de voz e
internet no celular. Com mais banda
disponível, a ideia é que as teles des-
tinem a banda larga móvel à rede 4G
e liberem a atual, de 3G, para voz.
Sem sobrecarga de tráfego, as duas
infraestruturas poderão, em tese,
oferecer mais qualidade ao cliente.

Como todas as novas tecnolo-
gias, a 4G inicialmente será mais
cara. Quem quiser navegar até 30
vezes mais rápido em seu disposi-
tivo móvel terá de desembolsar

mais por isso. Com o tempo, o va-
lor do investimento é amortizado
e o preço cai para o consumidor.

A busca por mais espaço já vi-
nha incomodando antes outros
‘inquilinos’. É o caso das operado-
ras de TV paga que usam o Serviço
de Distribuição de Sinais Multi-
ponto Multicanais, ou MMDS,
também conhecida como sistema
sem fio. No MMDS, os sinais são
distribuídos por meio de micro-
ondas terrestres, de forma seme-
lhante aos canais da TV aberta.

Existem 80 autorizações de
MMDS no Brasil não relacionadas
a operadoras móveis, que ocupam
um bloco de 120 MHz, avaliado em
R$ 500 milhões. C l a r o, Telefôni -
ca/Vivo e Oi também têm licenças
de MMDS, mas espera-se que o
conflito de espectro e tecnologia
seja resolvido internamente por
cada uma dessas empresas.

Os serviços de MMDS estão na fai-
xa de 2,5 gigahertz (GHz), a mesma
que a Anatel destinou posterior-
mente para 4G. A agência foi bater

na porta dessas empresas para pedir
que se mudem, pois a banda pede
passagem. Depois de muita polêmi-
ca, a agência decidiu promover a ne-
gociação direta entre o grupo de
MMDS e as operadoras móveis, com
participação da Neotec, associação
que representa as empresas que
usam a tecnologia de micro-ondas.

O prazo para a desocupação
desse grupo é junho. As reuniões
entre os dois setores continuam,
mas nada ainda foi resolvido. Um
ponto importante a ser definido é
quanto as teles vão pagar para le-
var o ‘imóvel’ sem o inquilino.

A negociação foi iniciada em de-
zembro entre algumas operadoras
de MMDS e as teles que compraram
licença de parte dos 120 MHz. Pe-
quenas empresas, em sua maioria,
com carteiras de 500 a 60 mil assi-
nantes, detêm a posse dessa banda.
O número de assinantes vem caindo
ano a ano, passando de 355 mil em
2009 para 142 mil em dezembro de
2012, ou menos de 0,89% da base de
16 milhões de clientes de TV por as-

sinatura de todas as tecnologias no
país. Um dos receios do setor, segun-
do Carlos André Albuquerque, pre-
sidente da Neotec, é que os sistemas
sejam desligados e as empresas vi-
rem alvo de processos dos clientes
que ficarem sem o serviço.

Com a realocação da faixa, as
operadoras de MMDS terão seu
bloco total reduzido de 190 MHz
para 50 MHz. Como precisam dei-
xar uma reserva de banda para que
não haja interferência com o servi-
ço celular, o bloco cai para 40 MHz.
Albuquerque calcula que isso seja
suficiente para colocar apenas 60
canais de vídeo, sem pacotes que
combinem banda larga e telefonia,
o que inviabilizaria a tecnologia
MMDS, disse ele. Mas o governo
não quer deixar ninguém desaloja-
do e existem soluções alternativas.

Como o governo decidiu liberar
antes do previsto a faixa de 700 MHz,
Albuquerque disse não entender
por que, então, desapropriou o
MMDS, pois, em sua opinião, já não
existe escassez de espectro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9, 10, 11 e 12 fev. 2013, Empresas, p. B2.




