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Empresas investem 20%
da receita, diz sindicato

O banco central da China cor-
tou ontem a quantia que os ban-
cos devem manter como reser-
vas, a segunda redução em um
nível industrial em dois meses.
A medida dará mais liquidez à
segunda maior economia global
para ajudar a incentivar emprés-
timos bancários e combater a
desaceleração do crescimento.

O Banco Popular da China
baixou a proporção de requisi-
ção de reserva (RRR) para to-
dos os bancos em 100 pontos
básicos, para 18,5%, a partir do

dia 20 de abril, disse o banco
central em comunicado.

“Embora o crescimento no
primeiro trimestre tenha bati-
do a meta de cerca de 7% em
2015, a desaceleração em diver-
sas áreas, incluindo produção
industrial e vendas no varejo,
causa preocupação”, apontou
reportagem publicada pela
agência Xinhua.

O último corte, a mais profun-
da redução desde o pico da crise
global em 2008, mostra como o
banco central está aumentando
os esforços para combater uma
desaceleração na economia.

“O tamanho do corte é maior
que o esperado”, disse o analista
Chen Kang, da Shenwan
Hongyuan Securities. “A medida
irá liberar cerca de um trilhão de
yuan (em liquidez) pelo menos.”

Pressionadoporrecessãoimo-
biliária, supercapacidade indus-
trial e endividamento, o cresci-
mento deve desacelerar para o
menor nível nos últimos 25 anos
– de 7,4%, em 2014, para 7%, este
ano, mesmo com medidas adi-
cionais de incentivo. /REUTERS

China reduz reservas bancárias
para estimular a economia

Teles cortam investimentos em 2015
Gasto em infraestrutura vai somar R$ 21,7 bilhões, cifra 26% inferior à do ano passado, o que deve afetar a qualidade dos serviços

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE 
e o jornal O Estado de S. Paulo convidam para o Seminário Estadão/CIEE

“EDUCAÇÃO: O FUTURO DO BRASIL”

CONVITE

Data: 23 DE ABRIL - 5ª-FEIRA 
Horário: 8h30min
Local: ESPAÇO SOCIOCULTURAL - TEATRO CIEE
Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Estacionamento gratuito no local.

Informações: 
Tels.: (11) 3040-6541/3040-6542
E-mail: relpublicas@ciee.org.br

Traje social completo.
Será concedido certificado aos participantes.

INSCRIÇÕES GRATUITAS E OBRIGATÓRIAS: 
ciee.org.br/portal/eventos
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MEntrega gratuita do livro:

“A CRÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA”, 
de autoria do professor Arnaldo Niskier.
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Os investimentos do setor de te-
lecomunicações nos últimos
anos foram elevados, segundo
o Sinditelebrasil, que represen-
ta as empresas de telefonia. O
presidente do sindicato, Eduar-
do Levy, acredita que as teles

precisarão manter o nível de in-
vestimentos alto neste ano. “Ba-
sicamente os investimentos es-
tão sendo feitos hoje para ex-
pansão da capacidade da rede
para atender à explosão do tráfe-
go de dados.”

Levy destaca que as empre-
sas investem mais de 20% da re-
ceita líquida por ano. “É um se-
tor de alta tecnologia, os equipa-
mentos têm duração pequena
porque há mudança de tecnolo-
gia e há constante substitui-
ção.” Segundo ele, os investi-
mentos foram crescentes des-
de 2010, mas podem “estar se

estabilizando”.
A Oi informou que “investe

maciçamente no País, caracte-
rística que se mantém desde
que foi criada”. A empresa de
telecomunicações, porém, re-
duziu os investimentos desde
2012. No ano passado, foram R$
5,3 bilhões, queda de 18% ante
R$ 6,4 bilhões de 2013. Em 2012,
tinham sido R$ 6,5 bilhões, re-
tração de 1,5% na comparação
anual. “Apesar da redução do to-
tal de investimentos de 2013 pa-
ra 2014, podemos afirmar que a
necessidade de investimentos
não foi comprometida no ano
passado, seja para expansão e
melhoria de qualidade das re-
des de telefonia fixa, móvel e
banda larga, além da ampliação
da infraestrutura de TV”.

A Oi não anunciou o investi-

mento de 2015, mas adiantou
que “quanto mais eficiente for
na contenção de custos, sua
principal diretriz este ano, mais
dinheiro terá para investir no
negócio.” A tele está, desde
2014, intensificando ações para
elevar a eficiência na aplicação
dos investimentos.

Melhorias. A TIM afirmou que
aumentou seus investimentos
no Brasil no triênio de 2012 a
2014. Em 2012, foram aplicados
mais de R$ 3,8 bilhões e, em
2013, R$ 3,9 bilhões. No ano pas-
sado, esse número saltou para
R$ 6,9 bilhões. “Por parte da
TIM, os investimentos e as
ações que possam promover
melhorias na sua infraestrutura
e na qualidade dos seus servi-
ços aumentaram e continuarão

aumentando.” Em fevereiro, a
empresa anunciou o seu novo
plano industrial, no qual serão
investidos mais de R$ 14 bilhões
de 2015 a 2017.

A Claro declarou que “traba-
lha constantemente para ofere-
cer a melhor experiência em ser-
viços de telefonia móvel aos
seus mais de 71 milhões de clien-
tes em todo o Brasil”. “Para ga-
rantir a qualidade dos serviços
prestados,a operadoratemreali-
zadofortes investimentosemin-
fraestrutura no País”. A empre-
sa informou que, entre 2012 e
2014, investiu cerca de R$ 6,3 bi-
lhões em infraestrutura. No ano
passado, o Grupo AMX (Claro,
Embratel e NET) investiu no
Brasil cerca de R$ 10 bilhões.

Procurada, a Telefônica não
quis se pronunciar. /M.S.
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Entidade admite, porém,
que volume de recursos,
que vinha crescendo
desde 2010, pode se
estabilizar este ano

Mariana Sallowicz / RIO

O setor de telecomunicações
deve frear os investimentos
em infraestrutura neste ano,
diante do cenário macroeco-
nômico adverso, o que pode
significar a deterioração dos
serviços na visão de especia-
listas. A previsão é de somar
R$ 21,7 bilhões, ou 0,37% do
Produto Interno Bruto (PIB),
queda de 26% frente aos R$
29,3 bilhões de 2014 e abaixo
do patamar de 2013 (R$ 22,2
bilhões), revela estudo da In-
ter.B Consultoria a que o
Broadcast, serviço de notí-
cias em tempo real da Agência
Estado teve acesso com exclu-
sividade.

O presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), João Rezende, disse
ao Broadcast que há uma pres-
sãosobre as teles, principalmen-
te as móveis, pela migração ace-
lerada dos usuários do 2G para
o 3G, o que faz com que o tráfe-
go de dados aumente – o núme-
ro de usuários que migra de tec-
nologia é, em média, de 3 mi-
lhões por mês, disse. “Os inves-
timentos têm de ser acelerados
para atender a essa demanda,
não há dúvida”, afirmou.

A retração prevista pela In-
ter.B significará uma interrup-
ção do movimento de recupe-
ração que ocorreu em 2014 an-
te o ano anterior. Na passagem
de 2012 para 2013, as operado-
ras de telecomunicações, ao la-
do da Telebrás, já tinham redu-
zido os investimentos, e, no pe-
ríodo seguinte, elevado.

O levantamento, com base
no balanço das companhias,
considera apenas gastos com
infraestrutura, o que exclui,
por exemplo, dispêndios com
licenças. “Todo o investimento
em infraestrutura está sendo
afetado pelas condições ma-
croeconômicas que o País vive,
com forte ajuste fiscal e aumen-
to dos juros, que significa eleva-
ção do custo do capital. Certa-
mente não é um ambiente que
estimule o investimento, princi-
palmente os de capital intensi-
vo, que são muito pesados”, afir-
mou Cláudio Frischtak, sócio
da Inter.B.

Na visão do especialista, en-
tre os principais desafios do se-
tor atualmente estão a exten-
são e a qualidade da cobertura.
“As operadoras têm que inves-
tir, amortizar e retornar o di-
nheiro para os acionistas, não é
simples essa equação.” Um dos
parâmetros utilizados para me-
dir a qualidade dos serviços é a
velocidade de acesso, explicou.

Para Frischtak, o Brasil está
em uma situação que destoa de
outros países nesse aspecto. No
terceiro trimestre de 2014, a
consultoria destaca que a veloci-
dade média da internet em dis-
positivos móveis foi de 1,5 mega-
bits por segundo (mbps), abai-
xo da África do Sul (2,5 mbps) e
da Índia (1,7 mbps).

Diante de um quadro de possí-
vel retração dos investimentos,
o presidente da Anatel declarou
que a agência continuará pres-
sionando as empresas para me-

lhorarem a qualidade e expan-
são do serviço. Apesar disso, Re-
zende ressalta que a decisão
dos investimentos é privada e
não deve ser “engessada”.

“O fato de diminuir os investi-

mentos não significa que vai
prejudicar diretamente o servi-
ço, porque pode estar atuando
com mais eficiência. Não vou
entrar na questão da decisão
empresarial”, afirmou Rezen-

de. A agência “vai continuar co-
brando qualidade dos serviços
e que investimentos tenham
uma contribuição decisiva para
atender a essa demanda cres-
cente por telecomunicações”,
acrescentou.

Reclamações. Frischtak desta-
ca que, com a disseminação do
uso da telefonia móvel e inter-
net, também se observa um au-
mento de reclamações das te-
les. “É possível que este aumen-
to esteja relacionado com a que-
da de investimentos.”

O setor é um dos campeões
de reclamações no Brasil. Da-
dos da Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), do Mi-
nistério da Justiça, mostram
que os atendimentos em Pro-
cons do País relacionados às oi-
to principais operadoras vêm
subindo ano a ano. Foram
601.095 em 2014, contra 515.168
em 2013 e 360.513 em 2012, altas
de 16,7% e 42,9% na compara-

ções anuais, respectivamente.
É preciso destacar que o nú-

mero de Procons integrados ao
Sindec também subiu no perío-
do, mas numa proporção me-
nor: 13,6% entre 2013 e 2014 e
27,3% de 2012 para 2013. Ao fi-
nal do ano passado, eram 360
Procons, que registram um por-
centual médio de resolução de
demandas acima de 80%.

“A tendência é que, na medi-
da em que há um cenário de difi-

culdade econômica e não exis-
tam normas que estimulem os
investimentos, a situação se
agrave”, afirmou a advogada
Flávia Lefèvre, conselheira da
Associação Proteste.

Na visão dela, a Anatel permi-
te que as empresas façam inves-
timentos de acordo com seus in-
teresses econômicos. “Por isso,
há uma concentração de investi-
mentos em regiões onde há um
número maior de consumido-
res corporativos e de alta renda.
As empresas, ao mesmo tempo,
priorizam a distribuição de lu-
cros para sua matrizes e isso
causa degradação dos servi-
ços”, disse.

O presidente da agência regu-
ladora rebateu a crítica. Para Re-
zende, as operadoras precisam
buscar rentabilidade em merca-
dos mais lucrativos. “Se não fos-
se assim, não existiriam servi-
ços em áreas que não gerassem
rentabilidade. E cobramos is-
so”, afirmou.

● Efeitos
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Objetivo é evitar
desaceleração além do
planejado; país deve
crescer 7% em 2015,
menor nível em 25 anos

“Todo o investimento
em infraestrutura está
sendo afetado pelas
condições
macroeconômicas,
com forte ajuste fiscal
e alta dos juros, que
significa elevação do
custo do capital.”
Cláudio Frischtak
SÓCIO DA INTER.B.

● Levantamento mostra investimentos das operadoras e da Telebrás 
em infraestrutura nos últimos anos e projeta dados de 2015
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Valor
EM BILHÕES DE REAIS

% do PIB

21,7

2012 2013 2014 2015* 2012 2013 2014 2015*

23,9

22,2

29,3
0,51%

0,43%

0,57%

0,37%

*Com base em um deflator de 6,5%, o PIB nominal foi projetado em R$ 5,880 trilhões

Troca de tecnologia. Migração de usuários de telefonia móvel do sistema 2G para o 3G pressiona as teles a investirem mais para atender à demanda


