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Para tentar regularizar milha-
res de pequenas retransmisso-
ras de rádio e TV que funcio-
nam sem licença, o ministro das
Comunicações, Paulo Bernar-
do, assinou ontem portaria que
permite a concessão de autori-
zação de funcionamento em ca-
ráter provisório para essas uni-
dades. Além disso, seráfeito mu-
tirão para formalizar retrans-
missoras em todos os Estados.

“Vamos ser capazes de dar ce-
leridade às nossas decisões. Te-
mos uma lentidão muito gran-
de e uma dificuldade em enca-
minhar as coisas, é muito buro-
crático”, reconheceu Bernardo.
“A partir de agora, quem já tiver
outorga para o projeto apresen-
tado aqui no ministério vai rece-
ber licença provisória.”

Segundo o ministro, existe
um número muito grande de re-
transmissoras antigas em fun-
cionamento sem registro no mi-

nistério, geralmente ligadas a
prefeituras do interior. “Vamos
fazer uma força-tarefa para ca-
da Estado num esforço de regu-
larizar e acertar tudo isso. Va-
mos começar por Minas Gerais,
depois Bahia, Paraná.”

Apenas em Minas Gerais, o
ministério estima que haja cer-
ca de 2 mil retransmissoras fun-
cionando sem autorização. De
acordo com o ministério, exis-
tem hoje 800 pedidos de autori-
zação em análise pela área técni-

ca da pasta. Além disso, ou-
tros 5 mil pedidos esperam a
outorga – o primeiro passo
para a autorização.

TV Digital. O ministro disse
ter conversado na última
quinta-feira com a presiden-
te DilmaRousseff sobre a pro-
posta para flexibilizar o ca-
lendário de desligamento do
sinal analógico de TV. Segun-
do ele, a presidente deu o
aval para a mudança e um de-
creto deve ser publicado nos
próximos dias.

“Na sequência, vamos di-
vulgar uma portaria com o
cronograma. Começaremos
em março de 2015, antecipan-
do em quase um ano e três
meses o desligamento do si-
nal analógico, mas, por outro
lado, vamos fazê-lo até
2018”, explicou o ministro.

Segundo ele, essa flexibili-
zação não deverá prejudicar
o leilão da faixa de 700 mega-
hertz (MHz) para telefonia e
internet móvel de quarta ge-
ração (4G). O governo pre-
tende licitar a frequência em
abril de 2014. “Em 4.200 mu-
nicípios não há nenhuma
emissora na faixa de 700
MHz. Por isso, adiarmos o
desligamento nesses locais
não compromete o leilão”,
disse Bernardo.

Conselho da Telefônica
aprova extinção de CNPJs

Duas gigantes dos games apro-
veitaram o palco da E3 2013, a
maior feira mundial da indús-
tria, para apresentar as novida-
des dos seus novos videoga-
mes, como o preço de varejo
dos produtos.

O Xbox One, da Microsoft,
custará R$ 2.199 no Brasil. O
País faz parte do grupo de 21 paí-
ses onde o produto será lança-
do em novembro, ainda sem da-
ta definida. Nos Estados Uni-
dos, o mesmo aparelho vai cus-

tar US$ 499 (cerca de R$ 1.060),
e na Europa, por€ 499.

A Sony contra-atacou mos-
trando ao público pela primeira
vez o PlayStation 4 e com um
preço de US$ 399, cem dólares a
menos do que o aparelho da Mi-
crosoft. O videogame da Sony
também chega em novembro.

A fabricante japonesa, po-
rém, não divulgou o preço nem
a data de lançamento para o
mercado brasileiro.

Como a Microsoft já tinha
apresentado o Xbox One em
maio, grande parte do seu anún-
cio na E3 foi dedicada a “cente-
nas” de novos jogos que devem
vir para o novo aparelho nos
próximos anos.

A empresa quer que o novo
videogame seja usado para

mais que jogar e se transforme
numa central de entretenimen-
to para a sala de estar.

Enquanto isso, a Sony cutu-
cou a rival ao dizer que seu vi-
deogame não requer conexão
permanente com a internet pa-

ra jogar, enquanto o Xbox One
necessita conectar-se pelo me-
nos uma vez a cada 24 horas.

Microsoft e Sony esperam
que os aparelhos atraiam novos
fãs e mantenham os usuários
que estão cada vez mais jogan-

do games em smartphones e ou-
tros dispositivos móveis, o que
temafetado o mercado de video-
games, que movimenta US$ 66
bilhões. Ambas as empresas
também estão oferecendo mais
opções de entretenimento.

O modelo corrente da Micro-
soft, o Xbox 360, é atualmente o
videogame mais vendido nos
Estados Unidos, mas as vendas
globais estão quase empatadas
com o PlayStation 3. / COM
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Governo fará mutirão para
legalizar TVs sem autorização

Nova geração de videogames chega em novembro
AP

DIVULGAÇÃO – 6/6/2012

GUS RUELAS/ REUTERS

Google
compra
aplicativo
de mapas
Waze, usado por 2 milhões de pessoas no
Brasil, pode ter custado mais de US$ 1 bi

Anna Carolina Papp

O Google anunciou ontem a
compra da empresa israelen-
se responsável pelo aplicati-
vo Waze, em uma negociação
que já era noticiada há algu-
mas semanas. O aplicativo
funciona como um aparelho
de GPS automotivo que mos-
tra as condições do trânsito
em tempo real, sugerindo a
melhor rota. Para fazer o ma-
peamento do tráfego nas cida-
des, o Waze usa a base nos da-
dos e informações captura-
dos de seus 47 milhões de
usuários pelo mundo.

O valor da aquisição não foi
revelado, mas as notícias recen-
tes indicam que o negócio supe-
ra US$ 1 bilhão. Segundo fontes
ouvidas pelo New York Times, o
valor da transação foi de US$
1,03 bilhão. No domingo, o jor-
nal israelense Globes havia infor-
mado que a empresa iria com-
prar o Waze por US$ 1,3 bilhão,
valor que também foi indicado

por uma fonte à agência Reuters
na segunda-feira.

Reportagens recentes tam-
bém indicavam que o Facebook
era outro interessado em com-
prar o Waze. No mês passado, o
jornal israelense Calcalist havia
dito que o Facebook estava per-
to de comprar a empresa pelo
valor de US$ 1 bilhão, a fim de
expandir sua base de usuários.
Posteriormente, o site All
Things D afirmou que a rede so-
cial havia perdido o interesse na
negociação, sobretudo porque
a empresa resistia à mudança
da equipe para o Vale do Silício.

A expectativa é de que a com-
pra do serviço dê ao Google uma
poderosa fonte de informações
em tempo real para seu serviço
de mapas, que também mostra a
situação do trânsito. “Estamos
animados com a perspectiva de
melhorar o Google Maps com
os recursos de atualização de
tráfego do Waze, e de melhorar
o Waze com os recursos de bus-
ca do Google”, disse Brian Mc-
Clendon, vice-presidente de
geolocalização do Google no
blog da empresa. A equipe de de-
senvolvimento de produto do

Waze vai permanecer em Israel
e operar separadamente.

“Na prática, nada vai mudar
aqui no Waze. Manteremos nos-
sa comunidade, marca, serviço
e organização – a hierarquia, as
responsabilidades e os proces-
sos da equipe continuarão os
mesmos”, disse no blog do Wa-
ze Noam Bardin, presidente
executivo da empresa. “As mes-
mas pessoas do Waze vão conti-
nuar a colaborar com você, e
nós continuaremos a inovar
nosso produto e nossos servi-
ços, tornando-os mais sociais,
funcionais e úteis aos motoris-
tas diários.”

Justificando a razão da venda
e a decisão de não seguir de for-
ma independente, o executivo
afirmou que escolher o cami-
nho de uma abertura de capital
para obter recursos poderia des-
viar as atenções da empresa pa-
ra banqueiros, advogados e pa-
ra a “felicidade de Wall Street”.
“Decidimos que preferiríamos
gastar o nosso tempo com vo-
cês, a comunidade do Waze.”
Bardin disse que o Google está
comprometido a ajudá-los a
atingir seu objetivo em comum.

Trânsito global. O Waze foi
lançado em Israel em 2008 – pri-
meiro para um celular da Nokia
– e globalmente no fim de 2009.
O número de usuários cresceu,
e o aplicativo ganhou destaque
depois de a Apple incluir seu ser-
viço de mapas no sistema iOS6,
que foi criticado por usuários.
O presidente executivo da
Apple, Tim Cook, chegou a reco-
mendar o Waze como alternati-
va. O serviço foi eleito o aplicati-
vo do ano pela Apple em 2012.

Hoje são quase 50 milhões de
usuários em todo o mundo. O
aplicativo chegou ao Brasil em
junho de 2012 e, em março des-
te ano, bateu a marca de 2,1 mi-
lhões de usuários.

O sistema do Waze cruza
GPS com rede social e sugere a
melhor rota ao usuário com ba-
se na situação do trânsito, infor-
mada em tempo real por seus

usuários motoristas – que po-
dem enviar alertas sobre engar-
rafamentos, radares, acidentes,
postos policiais e obras. Os
usuários ganham pontos por co-
laborar para o serviço.

Além de ter integração com
Facebook e Foursquare, o Wa-
ze permite criar grupos e enviar
mensagens (texto ou voz) para
outros usuários. Também é pos-
sível compartilhar o desloca-
mento por SMS ou e-mail com
quem não possui o aplicativo.

O Waze já recebeu mais de
US$ 67 milhões em rodadas de
investimento. Em novembro,

criou uma ferramenta de anún-
cios para dar visibilidade a mar-
cas no aplicativo.

Ao anunciar na plataforma,
as empresas são localizadas no
mapa e a aparecer no resultado
das buscas. Procurado pelo Es-
tado, o Waze não divulgou da-
dos sobre publicidade no aplica-
tivo, mas empresas, como Bras-
desco e a Tim, aparecem com
destaque no mapa.

Eventos. Na semana passada,
o Waze lançou sua versão 3.7 pa-
ra os sistemas iOS e Android.
Entre as novas funções, destaca-
se a integração com os eventos
do Facebook. A nova versão aju-
da o usuário a lembrar dos even-
tos nos quais confirmou presen-
ça na rede social e a chegar ao
local marcado.

Ao acessar o Waze pelo Face-
book Connect, os eventos pes-
soais da rede social são sincroni-
zados com o aplicativo e apare-
cem com 48 horas de antecedên-
cia. Também é possível acompa-
nhar outros amigos conectados
que vão ao mesmo evento e ver,
caso não estejam na opção “invi-
sível”, quanto tempo eles demo-
rarão para chegar.

O conselho de administração
da Telefônica aprovou ontem
uma reestruturação societária
da empresa. A companhia elimi-
nará quatro subsidiárias e passa-
rá a concentrar seus serviços
em duas sociedades operacio-
nais: a própria Telefônica Brasil
e a subsidiária Telefônica Data
(TData). Com a mudança, os
CNPJs da Vivo, da ATelecom,
da TVA e da TST serão extintos.

A Telefônica passará a con-
centrar todos os serviços de te-
lecomunicação do grupo. Já as
atividades que não são conside-
radas serviços de telecomunica-
ção, incluindo a prestação dos
chamados Serviços de Valor
Adicionado (SVA), como venda
de conteúdo e serviços pelas
empresas, ficarão concentra-
dos na TData.

Segundo a Telefônica, a segre-
gação de atividades em dois
CNPJs é necessária em razão da
impossibilidade legal da compa-
nhia prestar serviços que não se-
jam de telecomunicação.

A reestruturação societária
da empresa e a extinção de sub-
sidiária visam a redução de cus-
tos operacionais da empresa e a

padronização de processos.
“A concentração da presta-

ção de serviços de telecomuni-
cação em uma única pessoa jurí-
dica favorecerá um ambiente
de convergência, facilitando a
consolidação e confluência na
oferta de serviços de telecomu-
nicação e a simplificação da
oferta de pacotes de serviços,
com a consequente diminuição
de custos administrativos e ope-
racionais, e a padronização e ra-
cionalização das operações das
companhias”, disse a Telefôni-
ca, em fato relevante.

A reestruturação societária
da Telefônica já tem a anuência
prévia da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). O
órgão deu o aval para a mudan-
ça desde que a empresa se com-
prometesse a repassar ganhos
de eficiência ao consumidor.

As tarifas para telefonia fixa
dos clientes no Estado de São
Paulo poderia cair entre 16% e
25%, segundo a Anatel.

As mudanças ainda serão sub-
metidas aos acionistas em as-
sembleia geral extraordinária
(AGE), em data a ser definida. /

EULINA OLIVEIRA

Futuro. Aplicativo terá independência, diz McClendon

Irmãos. Enquanto o Xbox One aposta no conteúdo online, o PS4 foca nos fãs tradicionais

● Dados valiosos

● Trânsito social
Disponível gratuitamente para os
sistemas iOS e Android, o Waze
sugere rotas pela cidade de acor-
do com a situação do trânsito
informada pelos próprios usuá-
rios do aplicativo.

● DisputaMicrosoft e Sony deram
detalhes sobre os novos
aparelhos na feira E3;
o Xbox One custará
R$ 2,2 mil no Brasil
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VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

“Estamos animados com a
perspectiva de melhorar o
Google Maps com os
recursos de tráfego do
Waze, e de melhorar o
Waze com os recursos de
busca do Google”
Brian McClendon
VICE-PRESIDENTE DE GEOLOCALIZAÇÃO

DO GOOGLE

“Na prática, nada vai mudar
no Waze. Manteremos
nossa comunidade, marca,
serviço e organização – a
hierarquia, as
responsabilidades e os
processos da equipe
continuarão iguais”
Noam Bardin
PRESIDENTE EXECUTIVO DO WAZE

US$ 499
Será o preço oficial do Xbox One,
da Microsoft, nos Estados Unidos

US$ 399
É o valor do PlayStation 4,
da Sony, nos EUA, onde
também será lançado
em novembro
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