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O celular e a ascensão da classe C
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VÍDEO: André Machado comenta uso de tablets e

celulares para ler notícias nos EUA

Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

Lucro abaixo do esperado derruba ação da Google
Ganho registrado foi de US$ 2,3 bilhões no primeiro trimestre, mas despesas cresceram. Papel caiu mais de 5%

● MOUNTAIN VIEW, Califórnia. A
Google divulgou ontem um lu-
cro menor que o esperado por
Wall Street por ter arcado com
maiores custos operacionais,
derrubando suas ações em
mais de 5%. A companhia re-
latou lucro líquido de US$ 2,3
bilhões no primeiro trimestre,
ou US$ 7,04 por ação, em com-
paração a US$ 1,96 bilhão, ou
US$ 6,06 por ação, no mesmo
período do ano anterior.

Analistas atentaram para uma
alta de 54% nas despesas, to-
talizando US$ 2,84 bilhões, que
contrabalanceou um salto de
29% na receita líquida.

O aumento dos custos reflete
uma série de gastos, incluindo
novas contratações para ace-
lerar o desenvolvimento de pro-
dutos na gestão do cofundador e
presidente-executivo da empre-
sa, Larry Page.

Briga da Google, por ora, é
com Facebook e Apple

Page, de 38 anos, assumiu
este mês a presidência-execu-
tiva no lugar de Eric Schmidt,
que ocupou o cargo durante dez
anos. Espera-se que ele incen-
tive a inovação e reduza a bu-
rocracia, numa fase em que a
Google compete mais acirrada-
mente com Facebook e Apple.

A Google pretende contra-
tar mais de 6 mil funcionários
este ano, após admitir 2 mil
pessoas no último trimestre e
elevar salários em cerca de
10% em 1o- de janeiro, agra-
ciando toda a sua folha de
pagamento.

— As despesas estão cres-
cendo mais rápido que a re-

ceita, e algumas pessoas foram
pegas de surpresa com a mo-
tivação da companhia em gas-
tar — afirmou o analista Colin
Gillis, da BGC Partners. — No
entanto, Larry Page assinalou
claramente que vai elevar as
despesas. Se os custos forem
direcionados e resultarem em
futuros fluxos de receita, en-

tão, bom para Page. Se não,
isso resulta em uma postura
indisciplinada de gastos.

“Tivemos um grande tri-
mestre com crescimento na
receita”, disse Patrick Pichet-
te, executivo-chefe de finan-
ças da Google, em comuni-
cado à imprensa. “Esses re-
sultados demonstram o valor

GIGANTE DAS BUSCAS: aumento de despesas na gestão de Larry Page faz analista temer “postura indisciplinada de gastos” na empresa

Reuters/Arnd Wiegmann

● A cada dia é mais notável a familia-
rizaçãodaclasseCbrasileiracomasnovas
tecnologias, principalmente com o celular.
Para se ter uma ideia do quanto seu uso se
popularizou, uma pesquisa de 2009 rea-
lizada pela agência de publicidade Ra-
zorfish mostra que 87% da nova classe
média, como passou a ser chamada, já
contam com o dispositivo móvel. Hoje, o
celular é a terceira tecnologia mais uti-
lizada por essa camada e, ainda que a TV
lidere com 99% de presença, ele quase
desbancou o rádio, presente em 88% dos
lares pesquisados.

Como essa parte da população cor-
responde a pouco mais de 50% do total de
brasileiros, fica difícil prever impactos e
consequências no mercado de telecomu-
nicação nacional. O que podemos ob-
servar por enquanto é que essa classe,
comunicativa, colaborativa por natureza e
com identidade própria, expande o com-
portamento típico da comunidade onde
reside para o mundo virtual, por isso é
importante que as empresas prestem aten-
ção na sua forma de comunicar. Com um
misto de jeito e improviso, a classe C
aprende rapidamente hábitos já absor-
vidos pelas classes A e B nos últimos anos.
Ousodemensagensdetexto(SMSeMMS),
por exemplo, já se tornou uma verdadeira
febre: seja no ônibus, na fila do banco, no
shopping ou no supermercado, há alguém
em busca de uma promoção, de um even-

to, ou até de uma paquera via celular.
Com facilidades de crédito e parce-

lamento voltados a famílias com renda
entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, recursos como
GPS, TV e internet via celular já são
considerados indispensáveis para algu-
mas pessoas. Até porque a internet já não
é, nem de longe, um bicho de sete cabeças
para a classe C. Com planos de banda
larga por menos de R$ 30 mensais e mais
de cem mil LAN houses no país, de acordo
com o Comitê Gestor da Internet no Brasil,
o acesso à web se tornou possível para
muita gente. E não duvide que algumas de
suas casas tenham computador, mas não
uma lavadora.

Para esses novos consumidores, a va-
riedade de entretenimento é importante,
seja por meio de jogos, vídeos, redes
sociais ou outros aplicativos. A mesma
regra vale para as ofertas via celular, nas
quais a tendência do mobile entertain-
ment já está consolidada. Por esse motivo,
as empresas de SVA (Serviço de Valor
Agregado) devem explorar ao máximo o
mobile dating, ou namoro por celular, e o
mobile commerce, ou comércio via celular.
O barateamento dos pacotes de serviços
das operadoras é uma ação importante
para que esse mercado seja ainda mais
promissor, pois há uma grande demanda
por ringtones e imagens, além de con-
teúdos interativos de notícias, horóscopo,
fofocas e futebol. Nesse contexto, as cam-

panhas de mídia por meio de marketing
móvel são imprescindíveis para a con-
quista desse público-alvo.

Estatísticas mundiais do Gartner mos-
tram que as vendas mundiais de smart-
phones em 2010 cresceram 96% em re-
laçãoaomesmoperíodoavaliadoem2009.
Hoje, de acordo com a Agência Nacional
de Telecomunicações, apenas 6% do total
de celulares em uso no Brasil são 3G, mas
com esses hábitos ávidos de consumo é
provável que o cenário mude.

A classe C tem se mostrado um ter-
reno fértil para operadoras e webcom-
panies da telecomunicação. A tendência
nos próximos anos é que a nova classe
média passe a buscar maior comodidade
em seu dia a dia. Uma vez que já está
habituada a pagar contas, consultar pre-
ços e até mesmo vender produtos pela
internet, em breve deve aderir ao mobile
payment, ou pagamento de contas via
celular, assim que o serviço estiver dis-
ponível. Como já acontece na Europa,
nos Estados Unidos e no Japão.

Resta às prestadoras de serviços do
ramo estar atentas às novas necessidades
desse público. O investimento em ações de
marketing móvel, propaganda e ofertas
diferenciadas é uma saída interessante.
Outro fator que não deve ser menos-
prezado é o relacionamento com esse
público, que deve ser marcado cada vez
mais pela proximidade e transparência.

‘Não tem um nome dentro da Oi’
Substituição de Falco terá solução externa, diz Otávio Azevedo. Ricardo K é cotado

Bruno Rosa e Gerson Camarotti

● RIO e BRASÍLIA. Otávio Azeve-
do, presidente do conselho de
administração da Telemar Par-
ticipações (holding que controla
a Oi), afirmou que não há, hoje,
um nome na companhia para
assumir o cargo de presidente,
em substituição a Luiz Eduardo
Falco, que anunciou sua saída
ontem. De acordo com fontes do
setor, o sócio da Angra Partners
Ricardo Knoepfelmacher, conhe-
cido como Ricardo K e muito
ligado aos fundos de pensão, era
apontado ontem como o nome
mais forte para assumir.

— Não tem um nome dentro
da Oi (para assumir o cargo de
presidente). Será uma solução
externa. Todos os sócios vão
participar do processo, como
BNDES, fundos de pensão e Por-

tugal Telecom. A decisão final
será de Andrade Gutierrez e La
Fonte — disse Azevedo.

O novo nome será definido até
o fim do primeiro semestre,
quando Falco se desliga da com-
panhia. Isso porque, em julho,
começará o novo ciclo de pla-
nejamento da empresa, quando
ossóciosdarãoasdiretrizespara
o plano de investimentos da Oi.

Além de Falco, outros
diretores deixam empresa
Segundo fontes, o trabalho do

economista Ricardo K na época
em que foi presidente da Brasil
Telecom (comprada pela Oi em
2008) tem sido elogiado e lem-
brado entre os acionistas da
operadora nos últimos dias.

Além de Falco, a empresa pas-
sa por mais mudanças em seu
comando. Quem deixa a com-

PARA LER notícias, 18% admitiram que poderiam pagar até US$ 10

Divulgação

panhia hoje é João Silveira. Até
fevereiro, Silveira era diretor de
Mercado, área que respondia pe-
la força comercial de varejo, cor-
porativo e empresarial. Com a
chegada de Francis James Leahy
Meaney — ex-presidente da Con-
tax, cujos controladores são os
mesmos do Grupo Oi —, as áreas
foram divididas em novas di-
retorias. A mudança desagradou
Silveira, segundo uma fonte.

Também está de saída Marco
Schroeder, diretor de Controla-
doria. Ele assumirá o cargo de
diretor financeiro da Contax.

Falco disse ontem que já co-
meçou a transição. Ele, que fica
até 30 de junho, afirma que a
empresa viverá um novo ciclo:

— Na Oi, o movimento do
ciclo é para frente. E eu já fiz isso
aqui. Mudamos o modelo de
negócios da empresa, fizemos o

desbloqueio, juntamos o fixo e o
móvel, lançamos novos servi-
ços, como TV. No novo mo-
mento da Oi, é preciso alguém
novo, que traga novas ideias e
que faça coisas diferentes.

O anúncio da mudança de
comando na Oi foi bem re-
cebido no governo. Segundo
uma fonte, teria causado des-
conforto o fato de Falco ter
trabalhado para viabilizar seu
nome como titular da Secre-
taria de Aviação Civil.

Na Bolsa de Valores de São
Paulo, a ação preferencial (PN,
sem direito a voto) da Telemar
Norte Leste (operadora Oi) teve
a maior alta do índice, de 5,30%.
Já as PNs da Tele Norte Leste
Participações (Grupo Oi) subi-
ram 0,55%, enquanto os papéis
ordinários (ON, com direito a
voto) caíram 0,62%. ■

das buscas e dos anúncios
para nossos usuários e clien-
tes, bem como o extraordi-
nário potencial de áreas co-
mo mobilidade. Fica claro
que nossos investimentos an-
teriores foram cruciais para
nosso sucesso de hoje. E é
por isso que continuamos in-
vestindo no longo prazo.” ■ .

Plagiadores
viram alunos
no YouTube

● SÃO FRANCISCO. Violado-
res de direitos de proprie-
dade intelectual no You-
Tube estão sendo polida-
mente forçados a assistir
no próprio site a um vídeo
da “YouTube Copyright
School” e a responder, em
seguida, a algumas ques-
tões à guisa de prova.

O vídeo retrata os per-
calços por que passa um
esquilo azul fantasiado
de pirata que insiste em
postar indevidamente no
YouTube vídeos plagia-
dos. Ao final da peça, o
roedor virtual abandona
o mau hábito.

Antes dessa campa-
nha educativa, as pes-
soas que ofendiam os di-
reitos de propriedade in-
telectual recebiam até
três advertências e, in-
sistindo no erro, eram
suspensas do site.

Notícias locais lidas em
tablets e smartphones
Estudo nos EUA mostra que 47% têm o hábito
de obter informações por aparelhos móveis

André Machado

● Estudo da Pew Research fei-
to com 2.251 consumidores
nos EUA revelou que 47% já
usam smartphones ou tablets
para acessar notícias focadas
nas comunidades onde vivem.
Desse universo, cerca de 42%
acessam notícias locais sobre
o clima, enquanto 37% se in-
teressam mais em reportagens
ligadas ao comércio (restau-
rantes, lojas e afins) e 30%
leem matérias em geral. Já 24%
preferem ler sobre esportes.

Segundo a pesquisa, 65% dos
consumidores acham que, atra-
vés de uma conexão móvel
com celular ou tablet, hoje é
mais fácil e rápido achar in-
formações sobre sua cidade do
que cinco anos atrás.

Um dos principais meios de
obtenção de notícias é um apli-
cativo móvel. Quase um quarto
dos usuários (24%) usa um de-
les, e compartilha as informa-
ções via redes sociais.

Para Erasmo Rojas, diretor da
4G Americas, o estudo tem tudo
a ver com o ponto de inflexão
pelo qual passam operadoras.

— Não por acaso, T-Mobile e
AT&T investem na tecnologia
HSPA+ (acesso a dados em alta

velocidade, na sigla em inglês),
que ainda não é a quarta geração
de internetwireless,maschegaà
velocidade média de 3Mbps ou
4Mbps — explica Rojas. — Aliás,
aqui no Brasil, se a presidente
Dilma Rousseff quer mesmo fa-
lar de megabites e gigabites, e
não mais kilobites, é preciso que
haja condições para isso nas
bandas de frequência.

Pagamento por conteúdo
on-line ainda é incipiente
Segundo Rojas, as operadoras

dos EUA também procuram tra-
balhar com os programadores
dos sistemas operacionais mó-
veis (iOS, Android, Windows
Phone) para que os aplicativos
se beneficiem melhor das redes
sem fio, evitando lentidão e
eventuais travamentos.

Outro aspecto da pesquisa é o
pagamento pelas notícias on-li-
ne, tema acompanhado com
muita atenção pela mídia mun-
dial. Segundo o estudo, apenas
10% dos usuários pagam pelas
notícias que acessam em tablets
e smartphones. Mas 23% afir-
maram que pagariam US$ 5 para
ter acesso on-line a todo o con-
teúdo de um jornal local, en-
quanto 18% admitiram que po-
deriam pagar até US$ 10. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 abr. 2011, Economia, p. 29.




