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Telefônica
estuda venda de
fatia da Atento

SEUL

A sul-coreana Samsung tem bus-
cado se posicionar como a princi-
pal concorrente da Apple no mer-
cado de eletrônicos mais sofisti-
cados. Ontem, a empresa lançou
um notebook ultrafino, numa
tentativa de ampliar sua presen-
ça no segmento de computação
pessoal móvel dominado pelo
MacBook.

Nos smartphones, o Samsung
Galaxy, que roda o sistema ope-
racional Android, do Google, foi
lançado para ser a principal alter-
nativa ao iPhone. O Galaxy Tab,
tablet da Samsung, é o maior ri-
val do iPad.

A Samsung lançou o modelo
de notebook 9 Series para com-
petir com o ultrafino MacBook
Air, lançado em outubro.

A companhia sul-coreana afir-
mou que o novo notebook custa-
rá 2,5 milhões de wons (US$

2.218) na Coreia e que será lança-
do a partir do próximo mês nas
Américas e Europa.

A Apple superou a HP no tri-
mestre passado como maior fa-
bricante de computadores mó-
veis do mundo, impulsionada pe-
las fortes vendas do iPad, segun-
do a empresa de pesquisa de mer-
cado DisplaySearch.

A empresa vendeu mais de 10
milhões de notebooks e tablets
no último trimestre, obtendo
uma participação de mercado de
17%, quase um milhão a mais que
a HP, que ficou com 15,6% do
mercado.

A Samsung afirmou ontem
que tem como meta ser a sexta
fabricante mundial no mercado
de computação pessoal móvel es-
te ano, um posto acima do ran-
king do ano passado.

No próximo mês, a gigante sul-
coreana começará a vender, na
Europa e na Coreia do Sul, o Ga-
laxy Tab 10.1, nova versão de seu
tablet, com tela maior, de 10 pole-
gadas. Um porta-voz da empresa
indicou também que, ainda nes-
te semestre, poderá chegar ao
mercado outro modelo, com te-
la de 8,9 polegadas.

O Galaxy Tab original tem tela
de 7 polegadas e o iPad, de 9,7
polegadas.

Competição. A Apple lançou
ontem, no mesmo dia que a Sam-
sung, uma nova linha de compu-
tadores portáteis MacBook Pro.
Segundo a empresa, o notebook
tem velocidade duas vezes
maior que a geração anterior e é

equipado com câmera de alta de-
finição e recursos melhorados
de processamento gráfico.

Os novos MacBooks Pro são
equipados com os chips mais re-
centes de dois e quatro núcleos
da Intel. A fabricante de proces-
sadores também fornece à linha
uma tecnologia de entrada e saí-
da de dados mais rápida e com-

pacta chamada Thunderbolt,
que é compatível com telas e dis-
positivos de alta resolução por
meio de uma única porta.

O preço do MacBook Pro de 13
polegadas, equipado com bate-
ria para sete horas e corpo em
alumínio, começa em US$ 1.199.
A máquina com tela de 15 polega-
das custa a partir de US$ 1.799 e a

de 17 polegadas custa US$ 2.499.
A Apple marcou para o dia 2 de

março um evento em que, segun-
do fontes do mercado, apresen-
tará a nova versão do iPad, que
deve incluir uma câmera frontal.
O convite mostra um “2” gigante
sobre a frase: “Venha ver sobre o
que será o ano de 2011”. / REUTERS
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O Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) aprovou ontem a nova
regulamentação do Acesso Indi-
vidual Classe Especial (Aice),

plano de telefonia popular que
as concessionárias de telefonia
fixa são obrigadas a ofertar. Com
as mudanças, as operadoras ofe-
recerão planos específicos aos
beneficiários do programa Bolsa
Família, ao custo de R$ 9,50. A
nova regulamentação será sub-
metida a consulta pública duran-
te 30 dias.

As modificações no Aice am-
pliam o público-alvo do progra-
ma de cerca de 184 mil assinan-
tes para 13 milhões – número de
famílias cadastradas no Bolsa Fa-

mília. Também reduzem o custo
da assinatura básica de R$ 17,23
para R$ 9,50. A garantia de aces-
so da telefonia fixa à população
de baixa renda é uma das obriga-
ções impostas às operadoras pe-
lo Plano Geral de Metas de Uni-
versalização (PGMU III), que vi-
gorará até 2015.

Pelo novo regulamento, as
franquias relativas ao novo Aice
serão de 90 minutos para chama-

das locais entre telefones fi-
xos. Outra inovação é que ha-
verá “modulação horária”, ou
seja, com valores fixos por
chamada diferenciados nos fi-
nais de semana e feriados. O
novo regulamento reduz o
prazo de instalação das novas
linhas de 30 para sete dias.

O plano chegará, primeira-
mente, a Salvador, onde há o
maior número de cadastra-
dos no Bolsa Família, e Brasí-
lia. Segundo a Anatel, o valor
da assinatura básica no novo
Aice é 45% menor que no pla-
no vigente. O plano básico re-
sidencial, atualmente, é de R$
40,24 (com impostos), poden-
do cair a R$ 28,72 (sem impos-
tos).

Samsung tenta se tornar
a ‘maior rival’ da Apple

Anatel abre consulta para
telefonia fixa popular

‘Estado’ lança serviço pioneiro na web
Estadão Broadcast, serviço pago voltado ao pequeno investidor, vai fornecer informações financeiras em tempo real a partir de 2ª-feira

GUSTAU NACARINO/REUTERS

MADRI

A gigante de telecomunicações
espanhola Telefônica afirmou
ontem que está considerando
vender uma participação da
Atento, sua provedora de servi-
ços de call center, por meio de
uma oferta inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês), entre outras
opções. O grupo não especifi-
cou, porém, que outras opções
está avaliando.

Originalmente, a Telefônica

anunciou que iria listar as ações
da Atento em 2007, mas os pla-
nos foram postos de lado tempo-
rariamente por conta da crise
econômica global.

A Atento registrou uma recei-
ta de€1,2 bilhão (o equivalente a
US$ 1,66 bilhão) de janeiro a se-
tembro do ano passado, um avan-
ço de 23,6% na comparação com
igual intervalo do ano anterior.

Resultado. Espera-se que a Te-
lefônica divulgue nesta sexta-fei-
ra um crescimento de 45,3% no
lucro líquido do ano passado, gra-
ças à adição de € 3,5 bilhões ao
resultado com a compra da Vivo,
maior operadora móvel do Bra-
sil, de acordo com pesquisa feita
com analistas. / REUTERS

17%
foi a participação da Apple no mer-
cado de computadores portáteis,
que inclui notebooks e tablets, no
ano passado

15,6%
foi a participação de mercado da
HP, que acabou perdendo a lide-
rança para a Apple

10 milhões
de notebooks e tablets foram ven-
didos pela Apple apenas no últi-
mo trimestre do ano passado, qua-
se um milhão de unidades a mais
que a HP

13 milhões
de pessoas passará a ser o alcan-
ce do programa de telefonia fixa
popular com as novas regras

O Grupo Estado lança na se-
gunda-feira 28 o Estadão
Broadcast, um sistema pionei-
ro de informações em tempo
real voltado especialmente pa-
ra investidores individuais.
São notícias, análises, cota-
ções, ferramentas e gráficos in-
tegrados em um único lugar.

O Estadão Broadcast é uma
iniciativa única na internet brasi-
leira, ao oferecer conteúdo finan-
ceiro em tempo real com assina-
tura paga acessível para o peque-
no e o médio investidor, com o
suporte da Agência Estado. O ser-
viço sai por R$ 49,90 ao mês. Jun-
to com o Estadão Digital, o preço
é de R$ 69,90 ao mês; com as ver-
sões impressa e online do jornal,
o Estadão Broadcast custa R$
99,90 mensais.

O novo produto seleciona as
informações da Agência Estado
que interessam ao pequeno e mé-
dio aplicador e que não são en-
contradas abertamente na inter-
net, como as notícias do AE Con-
juntura e Finanças e uma tabela
em tempo real de índices interna-
cionais de ações. Atende, ainda,
às necessidades de estudantes e
profissionais de economia.

Além do conteúdo, a tecnolo-
gia usada no Estadão Broadcast
também foi planejada para esse
público específico. O acesso se-
rá via web, ou seja, o usuário não
precisará baixar nenhum progra-
ma no computador. Basta conec-
tar-se à internet, acessar o site e
fornecer a senha.

Evolução. “O lançamento do
produto é uma evolução natural
do trabalho da Agência Estado”,
afirma o diretor geral da empre-
sa, Daniel Parke. “O sistema de
informações em tempo real da
AE é líder no mercado brasilei-
ro, com um market share entre
42% e 45%. Mas, no caso do AE
Broadcast, 98% dos usuários são

profissionais de instituições fi-
nanceiras. Agora nós temos um
produto didático, com um tuto-
rial que explica cada ferramenta
e foi pensado para a pessoa física
que investe em ações.”.

“É a porta de entrada para um
serviço de informação profissio-
nal a respeito do mercado finan-
ceiro. Reforça a iniciativa do Gru-

po Estado de levar informação
econômica que não existe na in-
ternet para o grande público”,
afirma Pedro Dória, editor-che-
fe de Conteúdos Digitais do Gru-
po Estado.

O Estadão Broadcast utiliza a
mesma plataforma de informa-
ções e dados do AE Broadcast,
compartilhando do rigor, expe-

riência, qualidade e informações
que a Agência Estado confere aos
seus produtos e serviços. Futura-
mente, a nova ferramenta pode-
rá oferecer outras funções, co-
mo execução e acompanhamen-
to de ordens de compra e venda
de ações junto às corretoras da
BM&FBovespa.

Além das notícias e análises, o

Estadão Broadcast oferece cota-
ções em tempo real e tabelas pa-
ra acompanhamento e estatísti-
cas do mercado. Os usuários te-
rão acesso a dados detalhados
dos papéis negociados. A ferra-
menta identifica as melhores
ofertas de compra e de venda a
cada momento e informa quais
corretoras estão negociando em

determinado instante. Há tam-
bém gráficos com estudos por vo-
lume, índice de força relativa e
outros. Por fim, há uma tabela de
índices mundiais.

O foco principal do produto é
o mercado de ações. No entanto
o conteúdo também abrange
mercado de balcão, juros, com-
modities e moedas.

Disputa. Painel mostra tablet da Samsung com o sistema Android, concorrente do iPad

Empresa sul-coreana
lançou ontem um
notebook ultrafino, que
vai disputar mercado
com o Macbook Air

Pelas regras propostas,
operadoras oferecerão
planos específicos aos
beneficiários do Bolsa
Família por R$ 9,50
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● Mercado

● Expansão

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




