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RETORNO

Homem de Ferro 2 deve dar lucro
de até US$ 300 milhões para a Disney
Homem de Ferro 2, primeiro filme de super-heróis da Marvel desde que a
Disney comprou o estúdio por US$ 4 bilhões, deve render entre US$ 200
milhões e US$ 300 milhões em lucros, segundo analistas. Pelo contrato
de aquisição firmado em 2009, a Paramount Pictures distribuirá o filme,
levando entre 8% e 10% da bilheteria. Mesmo assim, a Disney fica
com uma parcela dos lucros e com benefícios de produtos correlatos.

ALTA TEMPORADA

Hollywood espera outro verão
de US$ 4 bilhões no cinema
Os estúdios de Hollywood planejam recolher US$ 4 bilhões das
bilheterias em sua lucrativa temporada de verão americano,
que começa nesta sexta. O espetáculo vai começar com Homem
de Ferro 2, que será seguido por quase 100 outros filmes,
entre eles Sex and The City 2 e refilmagens de títulos dos anos
1980, como Karatê Kid e Esquadrão Classe A.

Divulgação

As operadoras também apostam
em ofertas de planos de voz para
estimular as vendas. Na Claro,
o cliente pós-pago pode montar
seu plano. O pré-pago ganha bônus
de minutos e torpedos. Já a TIM
oferece planos com cobrança por
chamada e não por minuto, além
de ofertas com ligações ilimitadas
entre números TIM. Na Oi, a
estratégia é parecida, com bônus
para pré-pago e 10 mil minutos
de ligações entre números Oi.

PACOTES

1.
Foco também em ofertas para
aumentar consumo de voz

Um estudo da empresa de análise
de crédito Serasa Experian
realizado com 936 varejistas
de todo o Brasil indica um
otimismo maior em relação às
vendas de Dia das Mães. Entre
os entrevistados, 60% apostam
em uma elevação do faturamento
na comparação com a mesma
data do ano passado. É o maior
percentual de otimistas para essa
época desde o início da pesquisa,
em 2006. Outros 33% acham que
vão repetir o desempenho de
2009. Para 7% dos entrevistados,
o movimento cairá. F.M.

Smartphones
animam vendas
de operadoras
Preços mais baixos e redes
sociais estimulam demanda

Fabiana Monte
redacao@brasileconomico.com.br

Os chamados celulares inteligen-
tes, que permitem acesso à inter-
net, a redes sociais e a e-mails,
devem substituir os telefones
mais simples como opção de pre-
sente para o Dia das Mães. A ope-
radora Claro prevê alta de 20%
nas vendas deste ano, na compa-
ração com 2009, e os smartpho-
nes são um dos destaques. Segun-
do o diretor de operações e con-
sumo da empresa, Bernardo Wi-
nik, a demanda por aparelhos
mais sofisticados deve-se a um
maior interesse dos consumidores
em telefones com recursos avan-
çados, mas também está ligada à
queda de preços desses modelos.
“Comparado ao Dia das Mães do
ano passado, o preço caiu em mé-
dia 30%”, afirma Winik.

O diretor de segmentos da Oi,
Roberto Guenzburger, espera que
essa demanda cresça ainda mais
ao longo do ano, porque a expec-
tativa é que os fabricantes lancem
modelos com preços menores.
Mas esse novo contingente de
consumidores usando celulares
mais sofisticados cria um desafio
para as operadoras, que precisam
educar os clientes sobre como
usar esses recursos. “Nosso gran-
de trabalho é ensinar e mostrar ao
consumidor os benefícios dessas
tecnologias”, diz Guenzburger.

Uma das estratégias da TIM
para os próximos meses é justa-
mente colocar em suas lojas
atendentes treinados para auxi-
liar os consumidores a configurar
serviços e a usar recursos dos
smartphones. Roger Solé, diretor
de marketing consumer da ope-
radora, admite que esta é uma
preocupação da empresa, porque
existem pessoas que compram os
aparelhos e não conseguem ati-
var os serviços. Obviamente, por
trás da estratégia, há também a
intenção da empresa de aumen-
tar a receita com a venda de pro-
dutos como internet mais veloz.

Na Claro, essa estratégia está
em andamento. Todas as 180 lojas
próprias contam com atendentes
especializados em smartphones
para auxiliar o cliente a usar os

aparelhos. Solé, da TIM, acres-
centa que seus clientes têm bus-
cado por celulares que ainda não
são top de linha, mas que come-
çam a reunir características de
modelos mais sofisticados, como
tela sensível ao toque e teclados
como os de computadores. “O
celular realmente evolui rapida-
mente, tem cada vez mais fun-
ções e satisfaz necessidades mui-
to reais de conexão com o mundo
e com a internet. Além disso, é
um objeto de desejo de todos os
segmentos, com preços para to-
dos os bolsos”, diz.

Evolução
Para o assessor econômico da Se-
rasa Experian, Carlos Henrique
de Almeida, a capacidade de re-
novação tecnológica é o principal
fator que tem dado ao celular po-
sição de destaque em intenção de
compra nas principais datas do
varejo. Uma pesquisa da empresa
de análise de crédito indica que
esses aparelhos estão em terceiro
lugar na lista de produtos indica-
dos por varejistas como possíveis
presentes para mães no próximo
domingo. “O celular que as pes-
soas querem hoje é o que acesse
rápido a redes sociais e à internet.
Os modelos com televisão tam-
bém têm apelo, principalmente
por conta da Copa do Mundo”,
afirma Almeida. ■

Clientes buscam por
celulares que ainda
não são top de linha,
mas que começam a
reunir características
de modelos mais
sofisticados, como
tela sensível ao toque
e teclados como
os de computadores

Marcela Beltrão

Vestuário, CDs e DVDs estão em segundo lugar em intenção de
compra, atrás dos itens de informática neste Dia das Mães

Nos shoppings

A Vivo também tem como foco
o segmento de smartphones,
com ofertas que incluem aparelhos
e planos com franquias de voz e
dados. O objetivo da operadora
é estimular o consumo
de serviços 3G por meio de
aparelhos inteligentes e modems,
um segmento em expansão.
No primeiro trimestre, a empresa
registrou um avanço de 149%
na adesão a planos 3G, frente
ao mesmo período de 2009.

2.
Na Vivo, estratégia é incentivar
uso de serviços 3G

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010,  Primeiro Caderno, p. 33.
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