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Fibra óptica Linhas de crédito visam
ampliar banda larga popular

Gover no
estuda meios
de financiar
o p e ra d o ra s

NILANI GOETTEMS/VALOR

André Gomes, do Ministério das Comunicações: conversas com a Casa Civil, além dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, para chegar às melhores opções

Cibelle Bouças
De São Paulo

Uma equipe técnica do Ministé-
rio das Comunicações estuda al-
ternativas para ajudar as operado-
ras de telecomunicações a finan-
ciar os projetos de instalação de re-
des de fibra óptica que farão parte
da segunda fase do Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL 2.0).

As possibilidades incluem a defi-
nição de linhas de financiamento
do BNDES, a destinação de parte do
orçamento da União para subsi-
diar os projetos e o uso de uma par-
cela de três fundos: de Fiscalização
das Telecomunicações (Fistel), de
Universalização dos Serviços de Te-
lecomunicações (Fust) e para o De-
senvolvimento Tecnológico das Te-
lecomunicações (Funttel).

“Hoje, o ministério avalia alterna-
tivas para financiar os projetos e
conversa com os Ministérios do Pla-

nejamento e da Fazenda, e a Casa Ci-
vil para chegar às melhores opções
para o governo e o setor privado”,
afirmou André Gomes, gerente de
projetos do departamento de banda
larga do Ministério das Comunica-
ções, que participou ontem da con-
ferência FTTH Council Latam 2013,
realizada em São Paulo. A expectati-
va da equipe técnica é concluir a fase
de estudos até junho.

Gomes disse que a primeira fase
do PNBL foi bem-sucedida, mas a
segunda etapa tem por meta obter
avanços na qualidade da oferta de
banda larga. Até dezembro do ano
passado, o PNBL atingiu 2,03 mi-
lhões de assinantes no país, que
pagam planos de R$ 35 ao mês pe-
lo acesso com velocidade de 1 me-
gabit por segundo (Mbps). De
acordo com o ministério, as redes
de fibra óptica alcançam 3,2 mil
municípios, o que deixa cerca de 2
mil sem cobertura dessa rede.

Sony é pressionada a separar unidade
SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Daniel Loeb, do fundo Third Point: venda de 20% da divisão de entretenimento

Est rat é g i a
Mariko Yasu e Robert Fenner
Bloomberg, de Tóquio e Melbourne

O bilionário Daniel Loeb está
pressionando por um desmem-
bramento da S o n y, sob o argu-
mento de que a companhia japo-
nesa deveria vender parte de sua
unidade de entretenimento em
uma oferta pública inicial de ações
(IPO), para que possa se concen-
trar em seus deficitários negócios
de produtos eletrônicos.

O fundo de hedge de Loeb, o
Third Point, pediu à Sony, cujo va-
lor de mercado encolheu quase
90% em relação ao seu pico, que
venda até 20% da unidade de en-
tretenimento, segundo uma car-
ta de 14 de maio, entregue ao di-
retor-presidente da Sony, Kazuo
Hirai, à qual a Bloomberg teve
acesso. Em comunicado, a Sony
informou que a unidade de en-
tretenimento não está à venda.

O iene mais fraco, uma série de
demissões e filmes de grande su-
cesso como “007 – Operação Sky-
fall” ajudaram a Sony a voltar a
ter lucro após quatro anos de pre-

juízos, mas a unidade de smart-
phones e TVs de tela plana da
companhia, que movimenta US$
18,7 bilhões, continua sofrendo
com a concorrência da Samsung
e da Apple. Loeb, que conseguiu,
com sucesso, forçar uma reorga-
nização do Ya h o o, poderá ter
mais dificuldades no Japão, onde
os esforços de investidores es-
trangeiros para obter retornos
maiores das companhias locais
vêm tendo um sucesso limitado.

Mesmo assim, a imagem inter-
nacional da Sony e sua reputação
de ser aberta a ideias de fora signi-
ficam que Loeb poderá provocar
algum impacto, afirma John Bu-
chanan, professor da Universidade
de Cambridge. “Não seria surpresa
se [a Sony] de repente começasse a
ter problemas ao estilo internacio-
nal, com ativistas assumindo posi-
ções”, acrescenta Buchanan, coau-
tor de um estudo realizado na uni-
versidade sobre 49 iniciativas de
acionistas entre 2000 e 2008.

O fundo Third Point, que tem
em carteira 115 bilhões de ienes
(US$ 1,1 bilhão) em ações da Sony,
disse que poderá participar de
uma emissão de direitos de subs-

crição de ações de até 200 bilhões
de ienes para dar apoio à oferta pú-
blica, segundo consta na carta.

A unidade cinematográfica da
Sony, que inclui o estúdio Colum-
bia, respondeu por 26% do lucro
operacional do exercício encerra-
do em 31 de março, enquanto a
divisão musical, que tem em seu
elenco Adele e Bruce Springsteen,
respondeu por 20%, segundo da-
dos compilados pela Bloomberg.

O Third Point alega, na carta,
que o valor da Sony aumentaria se
a unidade de entretenimento fosse
listada em bolsa. O lucro antes dos
juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) da unidade
poderia crescer 50% se ela alcan-
çasse as margens de lucro típicas
do setor, aumentando potencial-
mente o valor de mercado da Sony
em 625 bilhões de ienes. Isso re-
presentaria um ganho de cerca de
29% com base no preço de fecha-
mento de ontem da ação na Bolsa
de Tóquio, de 1.877 ienes.

“Os negócios da área de entrete-
nimento contribuem de maneira
significativa para o crescimento da
Sony e não estão à venda”, infor-
mou a companhia, em um comu-

nicado por e-mail. “Queremos um
diálogo construtivo com nossos
acionistas enquanto perseguimos
nossa estratégia.” O Third Point
não quis comentar o assunto.

A Sony, que inventou o televisor
Trinitron com tubo de raios catódi-
cos na década de 60 e começou a
vender o tocador portátil de músi-
ca Walkman uma década depois,
viu seu valor de mercado chegar a
mais de US$ 120 bilhões no ano
2000. A companhia não conseguiu
conter a queda do preço de suas
ações, que começou no mesmo.

Um desmembramento permiti-
ria à unidade de entretenimento,
que produz a série de TV “Breaking
Bad” e lançará o filme “Smurfs 2”
em julho, crescer e melhorar as
margens de lucro, segundo Brian
Wieser, analista do Pivotal Resear-
ch Group, em Nova York. Sob a So-
ny, o valor da unidade está sendo
escondido dos investidores, disse
ele – valor este que poderia chegar
a US$ 10 bilhões. “O desafio é que
eles têm essa unidade de negócios
que é culturalmente separada e
que mesmo assim é forçada a se
comportar de maneiras contrárias
à sua natureza”, afirma Wieser.

BlackBerry expande
serviço de mensagem
Te l efo n i a
Paul Taylor
Financial Times, de Orlando

A BlackBerr y vai abrir seu servi-
ço BlackBerry Messenger aos do-
nos dos smartphones iPhone, da
Apple, e de aparelhos baseados no
sistema operacional Android. A
medida representa o mais recente
esforço da fabricante canadense
para reabilitar sua marca.

A iniciativa posicionará o serviço,
que conta com 60 milhões de usuá-
rios diários dos aparelhos BlackBer-
ry e é reconhecido por sua segurança
e credibilidade, como competidor
direto dos serviços concorrentes, co-
mo o Skype (da Microsoft), o Facebo -
ok e o W h a t s A p p.

Thorsten Heins, principal exe-
cutivo da BlackBerry, disse na con-
ferência anual dos desenvolvedo-
res da empresa, realizada ontem
em Orlando, na Flórida, que a me-

dida reflete sua confiança de que a
plataforma BlackBerry 10 tornou-
se suficientemente forte desde seu
lançamento, no fim de janeiro, pa-
ra “andar com as próprias pernas”.

“É uma demonstração de con-
f i a n ç a”, disse ele. “Sabíamos que tí-
nhamos de superar os obstáculos
do ano passado e que o BlackBerry
Messenger era o principal motivo
pelo qual as pessoas escolhiam o
BlackBerry. Concluímos que, ago-
ra, é a hora certa de transformar o
BlackBerry Messenger em um ser-
viço multiplataforma e reforçar o
cadastro de 60 milhões de usuá-
rios que já temos.”

A abertura do serviço de mensa-
gens a não usuários do BlackBerry
não gerará qualquer benefício fi-
nanceiro imediato para a compa-
nhia, mas seus executivos acham
que a iniciativa possibilitará à em-
presa se beneficiar do surto de
crescimento da troca de mensa-
gens por aparelhos móveis e da

migração do acesso às redes so-
ciais para aparelhos móveis.

Frank Boulben, diretor de marke-
ting da BlackBerry, disse prever que
as marcas comerciais começarão a
empregar um novo recurso chama-
do BBM Channels para promover
produtos e serviços, embora ele não
esteja imediatamente disponível pa-
ra o iPhone e aparelhos Android.

Embora não tenha fornecido nú-
meros atualizados sobre as vendas
dos novos BlackBerry 10, como o
Z10, totalmente à base de uma tela
sensível ao toque, e o Q10, com tecla-
do, Heins disse estar “extremamente
satisfeito com os avanços que fize-
mos nos últimos 14 meses”.

Como parte da estratégia para au-
mentar a atratividade do BlackBerry
10, Heins anunciou o lançamento de
um novo smartphone com teclado,
de menor custo, o Q5, queentrará no
mercado no terceiro tri-
mestre, voltado a merca-
dos emergentes.

Chuva e ritmo menor de
expansão afetam GVT
Re s u l t a d o
Daniele Madureira e Renato Rostás
De São Paulo

Entre janeiro e março, a opera-
dora GVT conquistou 223 mil no-
vos assinantes. O número é 61,7%
inferior ao do mesmo período de
2012. A retração foi observada
em todos os produtos: voz, ban-
da larga e TV por assinatura. O
maior recuo ocorreu na venda ao
mercado empresarial — no pri-
meiro trimestre de 2012, a opera-
dora havia registrado 181 mil
novas assinaturas para empresas;
neste ano, foram 12 mil.

A GVT informou ao Va l o r que
o recuo é justificado pela base de
comparação mais forte — no últi-
mo trimestre de 2011, a empresa
havia desembarcado em 13 no-
vas cidades, o que acelerou as
vendas no primeiro trimestre de
2012. Já nos três últimos meses

do ano passado, a empresa che-
gou a apenas uma cidade, Natal.

Além disso, segundo a opera-
dora, as fortes chuvas no primei-
ro trimestre prejudicaram o nú-
mero de adições líquidas. Isso
porque parte dos técnicos que
instalariam os serviços em novos
clientes tiveram que ser desloca-
dos para atender às solicitações
por reparo de serviços.

“Acreditamos que vamos apre-
sentar resultados melhores nos
próximos trimestres”, afirmou Phi-
lippe Capron, principal executivo
de finanças da Vivendi, controla-
dora da GVT, a respeito do desem-
penho da operadora brasileira.
Ontem, durante teleconferência
com analistas, Capron também
afirmou que a GVT vai colher os re-
sultados dos investimentos em ex-
pansão. O total de domicílios aten-
didos pela rede da companhia su-
biu 24,5% no primeiro trimestre,
para 9,55 milhões.

Nos primeiros três meses do
ano, a receita líquida da GVT subiu
1,4%, para € 438 milhões. Em reais,
a alta foi de 15,5% (R$ 1,16 bilhão).
A controladora explicou que o rit-
mo de crescimento diminuiu por
causa da economia morna no Bra-
sil e do aumento na competição. O
lucro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização (Ebitda)
da GVT alcançou € 176 milhões,
permanecendo estável (alta de
0,6%). Em reais, o Ebitda subiu
12,6%, para R$ 467 milhões.

A GVT, que representa 6,2% da
receita líquida da Vivendi, conti-
nua apresentando um desempe-
nho melhor que o das outras te-
les do grupo francês, a SFR e a Ma -
roc Telecom. A Vivendi pretendia
vender a GVT, mas as ofertas de-
cepcionaram o grupo, que deci-
diu manter o ativo. A companhia
francesa afirmou que “continua -
rá desenvolvendo a GVT para in-
crementar seu valor”.

A estimativa do Ministério das
Comunicações é que sejam neces-
sários investimentos de R$ 125 bi-
lhões, em dez anos, para oferecer
essa infraestrutura em todo o país.
Segundo Gomes, estão previstos
investimentos de R$ 12 bilhões a
R$ 15 bilhões a serem feitos pelas
operadoras para a cobertura rural
usando a faixa de frequência de
450 megahertz (MHz).

O ministério também recebeu
1.901 propostas de implantação
de anéis de fibra óptica para aten-
der os municípios com menos de
50 mil habitantes, e a expectativa é
que essa infraestrutura comece a

ser entregue pelas teles neste ano.
O governo também prevê lançar

até 2015 um satélite geoestacioná-
rio de telecomunicações, com inves-
timento de R$ 700 milhões, para ofe-
recer banda larga por satélite. “A fai-
xa de 450 MHz e o satélite cobrirão
91% da população rural”, disse Go-
mes. As operadoras que oferecerem
os serviços, segundo ele, terão isen-
ção de tributos federais equivalentes
a R$ 700 milhões ao ano de renúncia
fiscal para os cofres públicos.

A Te l e f ô n i c a / V i v o estima pratica-
mente dobrar o número de domicí-
lios atendidos com redes de fibra
óptica neste ano no Estado de São

Paulo. André Krieger, diretor de fi-
bras ópticas da operadora, disse que
o número de usuários atendidos
com essa infraestrutura em casa pas-
sou de 50,7 mil em 2011 para 115
mil no ano passado. Em 2013, a esti-
mativa é superar 200 mil usuários.

A tele fechou 2012 com uma re-
de que cobre 1,04 milhão de domi-
cílios no Estado, que pretende am-
pliar para 1,8 milhão neste ano. O
valor do investimento não foi reve-
lado. Embora a tecnologia permita
oferecer velocidade de até 1 Gbps,
os planos da tele vão de 25 Mbps a
200 Mbps. Está em teste a oferta de
500 Mbps. Os preços variam de

R$ 79,90 a R$ 229,90 ao mês.
O executivo citou um estudo

mundial da Cisco que prevê para o
período de 2012 a 2018 o aumento
do tráfego de dados em banda lar-
ga em 12 vezes. Em 2018, 85% des-
se volume está previsto para trans-
missão de vídeos pela internet. Pa-
ra Krieger, a maioria das transmis-
sões será via dispositivos móveis,
mas o acesso à banda larga será fei-
to em casa ou no local de trabalho,
com conexões fixas, com o apoio
de redes sem fio (Wi-Fi). “Por isso, a
ampliação da capacidade das re-
des de banda larga fixa, com fibra
óptica, é tão importante”, disse.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Empresas, p. B2.




