
●●●Estrelas: A Unisoap está investindo R$ 7 milhões em cam-
panha publicitária criada pela agência White que vai ao ar domingo.
Rodrigo Santoro, Marcio Garcia, Marcelo Antony e Marcos Paulo
vão reforçar a imagem de Francis Hydratta e Francis Sensual.

HOTÉIS PUBLICIDADE BEBIDAS CABOS E FIOS

O grupo hoteleiro jamaicano Super-
Clubs vai inaugurar no Brasil, até
2006, mais dois resorts com a ban-
deira Breezes, já fincada na Costa
do Sauípe (BA). O grupo pretende
também iniciar a construção do
primeiro resort com a marca Star-
Fish no País, na localidade de Im-
bassaí (BA). Os empreendimentos
totalizam investimento de cerca de
R$ 135 milhões. Na área de hotéis
de negócios, serão inauguradas
até fevereiro duas unidades em
parceria com a norte-americana
Sonesta, em São Paulo e Brasília.

http://link.estadao.com.br

DIVULGAÇÃO

Informações complementares no site:

776
Milhões de euros foi o lucro do
grupo francês Vivendi Universal
no terceiro trimestre do ano, um
crescimento de 492% em relação
aos € 131 milhões registrados no
mesmo período do ano passado

4,07
Bilhões de euros foi a receita
do grupo no trimestre, o que
representou uma queda de 20%
na comparação com a receita
registrada em 2003

Depois de ficar quase dois anos
engavetado à espera de melho-
res perspectivas de mercado, a
Pirelli Energia, Cabos e Sistemas
do Brasil finalmente deu sinal
verde para a construção de uma
fábrica de cabos umbilicais, utili-
zados na exploração de petróleo
em águas profundas, em Vitória
(ES). A previsão é de que a plan-
ta, avaliada em € 12 milhões,
comece a operar no primeiro se-
mestre de 2006. A unidade terá
capacidade de produção de 300
quilômetros de cabos por ano.

Elétricasentramnaáreadasteles
Empresasdeenergiaplanejamoferecerinternet,telefoniaeatételevisãopelassuasredesapartirdopróximoano

A Câmara dos Deputados foi on-
tem o palco político de uma dispu-
ta comercial entre a Coca-Cola e
a fábrica de refrigerantes Dolly.
Mas a discussão, que tinha o ob-
jetivo de esclarecer denúncias de
práticas de concorrência desleal,
acabou girando em torno da pre-
sença ou não de substâncias deri-
vadas da folha de coca na com-
posição da Coca-Cola. “Essa é
uma acusação torpe e sem funda-
mento, que ofende a honra da
empresa”, disse o presidente da
Coca-Cola no Brasil, Brian Smith.

Pirellidásinalverdepara
novafábricaemVitória

RedeSuperClubsprepara
mais três resorts no País

Coca-Cola em discussão
na Câmara dos Deputados

TECNOLOGIA

Renato Cruz

A posição confortável ocupada
pelas concessionárias de telefo-
nia local pode sofrer uma amea-
ça a partir do próximo ano. As
distribuidoras de energia, que
têm redes ainda mais abrangen-
tes que as das teles, planejam
oferecer serviços de acesso rápi-
do à internet, telefonia e até tele-
visão, a partir do próximo ano,
usando a tecnologia chamada Po-
werline Communications
(PLC). “Vamos gerar concorrên-
cia às operadoras, que até agora
estiveram tranqüilas”, afirmou o
gerente de Automação da AES
Eletropaulo, Paulo Pimentel.

A idéia de investir em teleco-
municações surgiu entre as em-
presas elétricas brasileiras logo
após as primeiras privatizações
do setor, em 1997, mas, até ago-
ra, não deu muitos resultados. A
crise enfrentada pelas compa-
nhias com a desvalorização e o
racionamento havia feito com
que os planos fossem deixados
em espera. Com a melhora da si-
tuação este ano, os planos come-
çam a ser reativados.

E o PLC trouxe a possibilida-
de de atender diretamente o
cliente residencial, que não ha-
via naquela época. A tecnologia
permite a comunicação de dados
em alta velocidade pela rede de
energia. Os dados trafegam em
alta freqüência e a energia em
baixa, fazendo com que os servi-
ços sejam independentes, apesar
de usarem o mesmo cabo. Com
a digitalização, a telefonia e a te-
levisão são transformadas em da-
dos, reforçando a capacidade
das elétricas de competir.

“Do ponto de vista técnico, o
sistema já se mostrou estável,
viável e pronto para usar”, afir-
mou Pimentel. “Mas ainda falta
definir o modelo comercial aqui
no Brasil.” O executivo mostrou-
se preocupado com o fator de
modicidade tarifária, chamado
de fator X, que está no contrato
das empresas elétricas. De acor-
do com Pimentel, na prática, o
fator X faria com que o reajuste

das tarifas elétricas fossem me-
nores caso as empresas tivessem
receita de telecomunicações. O
aumento de faturamento seria re-
passado como ganho de produti-
vidade ao consumidor de ener-
gia, tornando menor o aumento
da tarifa. “Acabaria afetando a
atividade principal”, explicou Pi-
mentel, para quem este é o prin-
cipal obstáculo à oferta comer-
cial de serviços.

A Eletropaulo demonstra o
PLC durante o evento Brasiltec,
que acontece até sábado em São
Paulo. A empresa participa de

um projeto-piloto da Associação
de Empresas Proprietárias de In-
fra-Estrutura e Sistemas Priva-
dos de Telecomunicações (Ap-
tel), que levou acesso à internet
a Barreirinhas, no Maranhão,
município com um dos menores
índices de desenvolvimento hu-
mano do País. Em São Paulo,
até abril de 2005, a companhia
vai instalar a tecnologia para me-
dir o consumo de 2 mil residên-
cias em bairros de baixa renda.

A versão mais recente do
PLC permite acessar a rede mun-
dial em até 200 Megabits por se-

gundo (Mbps), algumas cente-
nas de vezes a velocidade mais
comum da internet rápida via li-
nha telefônica. “Esperamos fe-
char contratos ainda este ano”,
afirmou Newton Lavieri, vice-
presidente da Hypertrade Tele-
com, que distribui equipamen-
tos da Mitsubishi. Ele prevê o
surgimento de operações peque-
nas e médias no ano que vem.
“Talvez ainda não consigamos
contratos para 100 mil acessos,
mas espero assinar alguns de 5
mil.”

De acordo com Lavieri, os

equipamentos da Mitsubishi
já foram homologados pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e po-
dem ser usados comercial-
mente. “Em 2 ou 3 anos, a ba-
se de usuários pode ser muito
próxima do ADSL”, afirmou
o executivo, referindo-se à
tecnologia usada pelas teles
para a internet rápida.●

Heloiza Canassa

A Vivo Empresas tem hoje mais
de 1,5 milhão de linhas corporati-
vas, o que representa um cresci-
mento de 40% desde outubro de
2003, quandoda criaçãoda unida-
de de negócios. Isso significa que
ela possui 50% das linhas do seg-
mento no País. A operadora tam-
bém está presente em 59% das
empresas localizadas na sua área
deatuação. “Omercado corporati-
vo tem grandepotencial de cresci-
mento, como visualizamos há um
ano. E o fator mais promissor é a
transferênciadedados”, disseovi-
ce-presidente-executivodeOpera-
çõesda VivoEmpresas, PauloCe-
sar Teixeira. A companhia anun-
ciou ontem sua performance nos
últimos 12 meses. De janeiro a se-
tembro, a receita com transmis-
são de dados cresceu 60%, mas as
cifras não foram divulgadas.

Odiretor-geral da Vivo Empre-
sas, Alberto Ferreira, afirma que
esse período foi de consolidação,
“emumcenário bastante competi-
tivo”.Segundoele, omercadocor-
porativo não se sensibiliza com
campanhas, mas com valor agre-
gadoe preçosdo produto. “As fer-
ramentas de dados são onde o
cliente visualiza o maior valor
agregado.” Em 2005, a Vivo Em-
presas atuaránamelhoria daquali-
dade do serviço para sustentar os
clientes e manter a rentabilidade,
além da liderança, acrescentou.

As vendas da Vivo Empresas
para os governos federal, esta-
duais e municipais são importan-
tes para a redução de custo que
acaba por atingir todos os clien-
tes. “O governo está alongando
sua base em vários setores. O pro-
cesso de contratação de serviços
está ficando mais claro e, conse-
qüentemente, benéfico para nós.”
Ferreiradizque ogoverno tem im-
portância porque, quando com-
pra, compra em quantidade.

A companhia também anun-
ciou que, em dezembro, vai unifi-
car a força de vendas na América
Latina voltada para as contas glo-
bais (clientes da Telefônica e Por-
tugal Telecom no exterior que
usam o serviço em vários países,
inclusive na região).●

EM TEMPO

Vivo cresce
no mercado
de telefonia
corporativa

MÍDIA

PELA TOMADA

A eletricidade e os dados trafegam
em freqüências diferentes no cabo
de energia

Bobina

Dados em alta
freqüência

Cabo de
média
voltagem

Como funciona a tecnologia
Powerline Communications
(PLC)

Um acoplador liga a rede de dados à linha de média
voltagem

Em algumas redes, é necessário um repetidor, para
fortalecer o sinal

A internet alcança as residências pela linha de baixa
voltagem...

...ou por tecnologia sem fio

Energia em baixa
freqüencia

Um equipamento faz
com que os dados
passem por fora dos
transformadores, que
bloqueariam o sinal

Na residência, o
acesso à internet
está disponível em
qualquer tomada
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Fonte: Current Communications ArtEstado/NY Times
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