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Avenda da Embratel de-
ve definir a competição
no mercado de telefo-

nia fixa. Caso se confirme a
venda para Telmex, as conces-
sionárias locais – Telefônica,
Telemar e Brasil Telecom – so-
frerão uma concorrência mais
forte. Se tiverem sucesso na
compra da Embratel, as 3 lo-
cais devem elevar sua partici-
pação conjunta no mercado
corporativo de 44% para 92%,
e neutralizar sua principal con-
corrente.

Em 15 de março, a america-
na MCI, controladora da Em-
bratel, apontou como vencedo-
ra a proposta da mexicana Tel-
mex, de US$ 360 milhões. As
concessionárias locais, com
um oferta que poderia chegar
a US$ 550 milhões, foram à
Justiça nos Estados Unidos e
começaram uma campanha,
também no Brasil, para rever-
ter a situação. Como a MCI es-
tá em concordata, a proposta
vencedora deve ser confirma-
da pelo Tribunal de Falências
de Nova York. O prazo para
contestações vai até amanhã.
A decisão deve sair até dia 13.

“O cenário mais favorável à
competição é a venda para a
Telmex”, acredita a analista
Andréa Rivas, do Yankee
Group. “A empresa deve refor-
çar a estratégia da Embratel
de entrar nos mercados de tele-
fonia local e de banda larga.”
As concessionárias locais con-
trolam hoje 98% da telefonia
local e 96% da banda larga, de
acordo com levantamento da
Embratel.

Mesmo assim, a operadora
de longa distância conseguiu
conquistar alguns clientes im-
portantes no ano passado, co-
mo a Fiat, a Philips e o jornal
Valor Econômico. A Embra-
tel comprou a Vésper, concor-
rente da Telefônica e da Tele-
mar, e lançou um plano cha-
mado Vésper Livre, sem taxa
de instalação e sem assinatu-
ra mensal.

Estratégia – A Embratel co-
meçou a competir na telefonia
local pelos grandes clientes,
buscando vender serviços para
empresas que já possuem uma
conexão sua para comunica-
ção de dados. O segundo passo
seria a internet rápida, ou ban-
da larga. Da banda larga, o
próximo movimento seria ata-
car mais fortemente a telefo-
nia local.

O consórcio Calais – que,
além das três concessionárias
locais, também inclui a empre-
sa de serviços corporativos
Geodex – propõe fatiar a Em-
bratel. A longa distância, uma
concessão, ficaria com a Geo-
dex. O mercado corporativo se-
ria dividido entre a Telefônica,

Telemar e Brasil Telecom, en-
quanto uma parte da StarOne,
empresa de satélites, seria ofe-
recida ao governo.

“A competição é ardida e
vai continuar assim”, disse na
semana passada ao Estado o
porta-voz do consórcio Calais,
Otávio Marques de Azevedo,
presidente do Conselho de Ad-
ministração da Telemar. Na
mesma entre-
vista, porém,
Azevedo cha-
mou o merca-
do corporati-
vo de “duopó-
lio”, das teles
locais compe-
tindo apenas
com a Embra-
tel. A propos-
ta deles leva-
ria à retirada
da Embratel
do mercado.

A MCI e a
Telmex pedi-
ram na sema-
na passada, à Anatel, a anuên-
cia prévia à venda da Embra-
tel. O consórcio Calais fez o
mesmo, para a sua proposta.
Em sua análise, os conselhei-
ros da agência devem observar
o artigo 71 da LGT, entre ou-
tros pontos. O artigo diz que
“visando a propiciar a competi-
ção efetiva e a impedir a con-
centração econômica no mer-

cado, a agência poderá estabe-
lecer restrições, limites ou con-
dições a empresas ou grupos
empresariais quanto à obten-
ção e transferência de conces-
sões, permissões e autoriza-
ções”.

“Um dos grandes ativos da
Embratel é sua lista de clien-
tes”, afirma a analista Juliana
Abreu, da Pyramid Research,

para quem a
proposta da
Calais pode-
ria gerar dis-
putas bem for-
tes no Conse-
lho Adminis-
trativo de De-
fesa Econômi-
ca (Cade), de-
vido ao im-
pacto na com-
petição.

Separação –
A MCI justifi-
cou a prefe-
rência pela

proposta da Telmex com os ris-
cos regulatórios trazidos pela
oferta da Calais. O diretor de
Regulamentação e Intercone-
xão da Embratel, José Roberto
de Souza Pinto, preferiu não
comentar a proposta da Ca-
lais, mas disse que, na sua vi-
são, separar longa distância de
dados corporativos é ir na con-
tramão da História: “Todo o

modelo de atuação, hoje, prevê
a sinergia entre redes e servi-
ços”, explicou. “O que a Em-
bratel oferece hoje são solu-
ções, que unem voz e dados. Se
as duas áreas fossem separa-
das, a situação ficaria difícil de
administrar.”

A Embratel controlada pela
Geodex acabaria se tornando
uma empresa mais fraca. A
Geodex – que pertence a fun-
dos administrados pelo CSFB,
Goldman Sachs e Unibanco
Luxemburgo – faturou R$ 24,2
milhões em 2003, com prejuízo
de R$ 2,6 milhões. A Embra-
tel, a menor das concessioná-
rias, teve receita de R$ 7,044 bi-
lhões e lucro de R$ 224 mi-
lhões.

A MCI, controladora da Em-
bratel, enfrenta problemas sé-
rios desde junho de 2002, quan-
do foram descobertas fraudes
financeiras em seu balanço.
Em novembro de 2002, a Tele-
fônica, Telemar e Brasil Tele-
com chegaram a discutir a
compra conjunta da Embratel,
mas o plano não foi em frente.
Além do consórcio Calais e da
Telmex, a Telos, fundo de pen-
são dos funcionários da Embra-
tel, também apresentou uma
proposta. A Telmex pertence
ao bilionário mexicano Carlos
Slim Helú, dono da Claro, se-
gunda maior operadora celu-
lar do País.

‘
Se as áreas

de voz e
dados fossem
separadas, a

situação ficaria
difícil de

administrar
José Roberto de Souza

Pinto, diretor de
Regulamentação e

Interconexão da Embratel

A personagem Francineide apresenta hoje a família do seriado

AAmBev volta hoje à mí-
dia com campanha ins-
titucional, a terceira

que faz desde o seu surgimen-
to, em 1999 – a primeira anun-
ciou a fusão de Brahma e An-
tarctica, e a segunda, o acordo
para a fusão entre a própria
AmBev e a belga Interbrew.
Desta vez, o mote é o consumo
responsável de ál-
cool. A campa-
nha começa a ser
veiculada no Dia
Mundial da Saú-
de, e quem a pro-
tagoniza é o mes-
tre-cervejeiro Sil-
vio Reichert, que
reforça a idéia
de que, se beber,
não dirija.

A campanha, criada pela
SNBB Nova Agência, de Nel-
son Biondi e Silvana Tinelli, é
lançada um dia depois de a Pre-
vi, o fundo de pensão dos fun-
cionários do Banco do Brasil,
entrar com representação na
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), o xerife do merca-
do de capitais no País, pedindo
explicações sobre o acordo de

fusão entre a AmBev e a Inter-
brew. O anúncio dessa fusão
fez com que as ações preferen-
ciais da AmBev (sem direito a
voto), como as que a Previ tem,
perdessem liquidez.

O diretor de Assuntos Corpo-
rativos da AmBev, Milton Se-
ligman, ex-ministro do gover-
no Fernando Henrique Cardo-
so, disse ontem considerar natu-
ral e absolutamente normal
que a Previ peça explicações à
CVM sobre o processo. “É um
direito do fundo de pensão. Do
nosso lado, estamos abertos a

prestar todas as
informações”,
afirmou.

Segundo Selig-
man, a empresa
tem procurado
tratar todos os as-
suntos com trans-
parência: “A
mesma transpa-
rência com que,
de forma inédita

no País, estamos investindo em
campanhas e no Programa de
Consumo Responsável de Cer-
veja, que está focado em duas
frentes, de acordo com reco-
mendações feitas pela Organi-
zação Mundial de Saúde – aler-
tar que álcool e direção não
combinam e que bebidas alcoó-
licas não são para consumo de
menores”. (C.F.)

CARLOS FRANCO

Francineide, uma empre-
gada doméstica cômica
e extrovertida, promete

pôr na geladeira a partir de ho-
je o garoto-propaganda da Ca-
sas Bahia, o ator Fabiano Au-
gusto, e o seu bordão “Quer pa-
gar quanto?”.
Só que deixará,
ainda, uma fres-
ta aberta para
que ele apresen-
te as ofertas de
produtos que in-
teressem à famí-
lia para a qual
trabalha. A do-
méstica é a figu-
ra central do se-
riado Casa de Família (que, a
exemplo de A Grande Família,
tem avós, pais, filhos e até um
cachorro). Esse seriado é a
mais nova arma da Casas Ba-
hia para se comunicar com os
consumidores.

Líder do varejo brasileiro,
com faturamento de R$ 6 bi-

lhões no ano passado e 14 mi-
lhões de clientes, a Casas Ba-
hia, que é também o maior
anunciante do País, decidiu in-
vestir nessa campanha publici-
tária absolutamente diferente
criada pela agência de publici-
dade Y&R. Os comerciais pa-
ra televisão têm duração de 1,
2 e 3 minutos e o formato tradi-
cional dos seriados, com um
diferencial: ele também terá, a
partir de domingo, quando es-
tréia o primeiro episódio (hoje
Francineide apenas apresenta

os personagens),
versão impressa
em jornais e re-
vistas. Nesse ca-
so, seguem a fór-
mula reciclada
das antigas foto-
novelas. O objeti-
vo, claro, é o de
abrir espaço pa-
ra os produtos à
venda na rede.

O diretor de Produtos da
Casas Bahia, Alan Barros, dis-
se que essa é uma tentativa da
rede de testar novos cami-
nhos. “A fórmula atual de co-
municação foi seguida por to-
dos e já está um pouco satura-
da. Não que o Fabiano vá sair
do ar, mas vai dividir espaço

com essa nova estratégia de co-
municação, que tem tudo para
ganhar fôlego. Não se trata de
campanha de varejo conven-
cional, com ofertas e preços,
mas uma forma de abordar-
mos assuntos do dia-a-dia de
uma família, onde a necessida-
de de produtos à venda nas
Casas Bahia se apresente”.

Um exemplo: o pai quer cer-
veja gelada, mas a geladeira
está quebrada e Francineide
tem de se virar para atender
ao desejo do patrão. Em co-
merciais menores, que vão res-
ponder ao seriado, o garoto-
propaganda Fabiano Augusto

oferece as geladeiras. Só que a
ousada Francineide e os de-
mais personagens também
vão começar a falar da Casas
Bahia.

O presidente e diretor de
Criação da Y&R, Silvio Ma-
tos, que também deu vida ao
garoto-propaganda e ao bor-
dão da rede, está convencido
de que conseguiu inovar com
os comerciais dirigidos pelo ci-
neasta Vicente Amorim. “Te-
nho certeza que as pessoas
irão se identificar com essa fa-
mília, que nada mais é do que
a própria família brasileira.”,
diz Matos

ISABEL SOBRAL

BRASÍLIA – Para evitar
que as companhias
Vasp e Varig ficassem

impedidas de voar a partir do
próximo fim de semana, o go-
verno prorrogou por mais seis
meses o prazo para a assinatu-
ra dos contratos de concessão
para exploração de serviços de
transporte aéreo no País. Isso
porque as empre-
sas não consegui-
ram apresentar,
no prazo inicial
de 180 dias, certi-
dões negativas
de débito com-
provando esta-
rem em dia com
suas obrigações
fiscais, tributá-
rias e previden-
ciárias.

A prorrogação, determinada
por decreto e publicada no Diá-
rio Oficial de ontem, ocorreu
quase um mês depois de o presi-
dente da Vasp, Wagner Canhe-
do, ter sido preso sob acusação
de ser depositário infiel em três
processos movidos pela Previ-
dência Social, que calcula as dí-
vidas em R$ 885 milhões. Na

semana, a Varig também atra-
sou salários para pagar uma
parcela da dívida com a Recei-
ta.

Por meio de um comunicado
conjunto, o Ministério da Defe-
sa e o Departamento de Avia-
ção Civil (DAC) explicaram
que a decisão de prorrogar o
prazo foi tomada “porque, nes-
te momento, as empresas ain-
da não estão em condições de
apresentar suas situações intei-
ramente regularizadas”.

O prazo para as empresas
apresentarem certidões negati-
vas de débito foi estipulado em
um decreto de outubro do ano

passado, quando
foram prorroga-
das as conces-
sões das compa-
nhias até 31 de
dezembro de
2010. No entan-
to, o contrato só
pode ser assina-
do se as empre-
sas comprova-
rem que estão

em dia com suas obrigações.
O presidente da Varig, Luiz

Martins, afirmou que a dívida
da empresa com o governo, de
R$ 1,1 bilhão, já está no Refis.
“Já iniciamos os pagamentos
das parcelas do Refis, mas a en-
trada no programa de refinan-
ciamento ainda está sendo ana-
lisada pelo governo.” (Colabo-
rou Mariana Barbosa)

Se a compra pela Telmex
não for efetivada, 3

empresas controlarão
92% da telefonia fixa

AmBev: defesa do consumo
responsável na televisão

Campanha quer
reforçar transparência,
que Previ diz ter faltado
na fusão com Interbrew

Garoto-propaganda da
Casas Bahia na ‘geladeira’

Varig e Vasp: contratos de
concessão são prorrogados

Medida foi tomada
para evitar que

empresas fossem
impedidas de voar

Mercado publicitário
cresceu 2,9% em 2003

Venda da Embratel definirá mercado telefônico
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Rede estréia seriado e
fotonovela em que a

empregada Francineide
é a mais nova estrela
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Pesquisa divulgada ontem
pelo projeto Inter-Meios, do jor-
nal Meio&Mensagem, confir-
mou o que publicitários, entida-
des do setor e outros institutos
já haviam apontando desde o
fim do ano passado: o mercado
publicitário apontou cresci-
mento real de 2,9% em 2003
em relação a 2002.

O faturamento do setor foi
de R$ 14,8 bilhões no ano pas-
sado, ante R$ 13,2 bilhões de
2002, ou seja, um aumento de
12,2%. Descontada a inflação,
de 9,3%, o resultado ficou em
2,9%, enquanto o Produto In-
terno Bruto (PIB) apresentou
queda de 0,2% no período – o
que, por si só, segundo os coor-
denadores da pesquisa, já foi
uma boa notícia para a área de
comunicação.

De acordo com o levanta-
mento, todos os meios de comu-
nicação tiveram aumento de re-
ceita em 2003, com destaque
para a mídia exterior, com cres-
cimento de 17,3%. Em segui-
da, aparecem a televisão, com
evolução de 15,4%; rádio,

14,4%; revista, 10,8%; jornal,
4,6%; TV por assinatura, 2,8%,
e outdoor, 0,2%. Os estreantes
no estudo deste ano foram os
meios Internet e Mobiliário Ur-
bano, portanto sem compara-
ção com resultados anteriores.

No meio jornal, o investi-
mento em publicidade em
2003 atingiu R$ 2 bilhões, ante
R$ 1,9 bilhão em 2002, enquan-
to o das emissoras de televisão
somou R$ 6,5 bilhões – no ano
anterior, o investimento foi de
R$ 5,6 bilhões.

A Comissão do Projeto Inter-
Meios, com representantes das
entidades de todos os meios, es-
tima que o total de verbas dos
veículos que participam do es-
tudo equivale a 90% do total
de investimento em mídia no
País. Assim, a verba de mídia
em 2003 foi de R$ 12 bilhões e
o investimento em produção
foi de R$ 2,8 bilhões. As empre-
sas enviam dados do fatura-
mento mensalmente para a
consultoria Pricewaterhouse-
Coopers, responsável pela con-
solidação dos dados.

BRIGA DE GIGANTES
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SITUAÇÃO DA COMPETIÇÃO (%)

Telefonia local* Banda larga*

Hoje Se as operadoras locais
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Fontes: *Embratel   **Calais

CRONOLOGIA DA VENDA

29/7/1998 A MCI
WorldCom compra Embratel
por R$ 2,65 bilhões

25/6/2002 São
descobertas fraudes
financeiras na WorldCom,
já sem MCI no nome

21/7/2002 A WorldCom
anuncia concordata nos EUA

11/2002 As concessionárias
locais (Telefônica, Telemar e
Brasil Telecom) estudam
comprar a Embratel

31/10/2003 A Justiça de
Nova York aprova um plano
para a MCI sair da concordata

12/11/2003 A MCI põe a
Embratel à venda

11/12/2003 A Telmex, a
Telos e um consórcio das
concessionárias locais
manifestam interesse
pela Embratel

12/3/2004 A MCI recebe
as propostas pela Embratel

15/3/2004 A MCI prefere
a oferta da Telmex, de US$
360 milhões, à das
concessionárias fixas, (de até
US$ 550 milhões) que decidem
ir à Justiça
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