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Luiz Lara,

VIDEOGAMES

As operadoras de cartões de cré-
dito podem ter mais de US$
300 milhões em custos de subs-

tituição se os clientes afe-
tados pela violação de

dados no PlaySta-
tion, da Sony, deci-
direm solicitar a
substituição de
seus cartões. Ana-

listas haviam esti-
mado que o inciden-

te custaria mais de US$
1,5 bilhão à Sony, mas esta

é a primeira estimativa quanto
ao valor dos prejuízos para as
grandes bandeiras de cartões.

● Quando a operadora TIM anun-
ciou o início da venda do iPhone
4 no País, a analista de sistemas
Sahamanta Maia, que vive em
São Paulo, não perdeu tempo:
cadastrou-se na operadora no
período de pré-venda para garan-
tir o recebimento do aparelho em
setembro. Mal sabia que estava
prestes a iniciar uma jornada de
três meses até que o produto che-
gasse às suas mãos. Após a ope-
radora não cumprir o primeiro
prazo estabelecido para contato

– sete dias úteis –, ela fez o pri-
meiro contato. Foi orientada a
esperar 48 horas, também sem
sucesso. Na ligação seguinte,
estabeleceu-se um novo prazo
de sete dias úteis. As extensões
se sucederam e a relação de des-
confiança chegou ao ponto de
Sahamanta passar a gravar as
ligações com a operadora.

Em dezembro, ela finalmente
jogou a toalha: disse à empresa
que não tinha mais interesse no
aparelho. Dias depois, a mãe da
analista de sistemas, que vive
em Salvador, recebeu uma liga-
ção da Vivo com a oferta de um
iPhone 4. Sahamanta não pensou
duas vezes: pediu que a mãe
comprasse o aparelho, ainda que

bloqueado. Ela gastou R$ 150 no
desbloqueio e não conseguiu da
TIM sequer o microchip usado
no produto da Apple. Foi orienta-
da, pela equipe da loja de um
shopping de São Paulo, a procu-
rar um quiosque de eletrônicos
que “adaptou” o chip tradicional
da consumidora, cortando-o com
uma tesoura.

A analista de sistemas disse
que jamais foi procurada pela
TIM, apesar do longo histórico
de discussões: “Fico com a ope-
radora por causa dos planos,
mas o pós-venda é muito ruim”,
diz. Procurada pela reportagem,
a TIM lamentou o ocorrido e dis-
se que se esforça para corrigir as
distorções relatadas. / F.S.

Marili Ribeiro

Luiz Lara, sócio e presidente da
agência de propaganda Lew, La-
ra\TBWA, foi reeleito para a pre-
sidência da Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade
(Abap) para o biênio 2011/2013.
Fundada em 1949, a entidade re-
presenta os interesses das agên-
cias de publicidade.

Entre as novidades para a pró-
xima gestão, Lara anunciou uma
nova diretoria, de gestão de agên-
cias e relações com o mercado,

que será comandada por Antô-
nio Lino Pinto, da agência Ta-
lent. Em todos os outros postos,
permanecem os dirigentes da di-
retoria anterior.

Uma agenda repleta vai mobili-
zar publicitários e valorizar o ne-
gócio da propaganda. A pauta do
ano da Abap estreia em 9 de ju-
nho, com a promoção do evento
Storyteller. “Vamos reunir anun-
ciantes como Fábio Barbosa, do
Santander, e Márcio Utsch, da Al-
pargatas, e profissionais como
Marcello Serpa, da AlmapBB-
DO, além de escritores como Sil-
vio de Abreu e João Ubaldo, para
realçarem o mérito do talento e
da boa remuneração do talento
para se gerar valor para marcas”,
diz Lara.

Além da preocupação de enal-
tecer a essência da atividade pu-

blicitária, o presidente reeleito
da Abap quer pôr no ar, agora em
maio, o site do recém-criado Ín-
dice de Sustentabilidade da Pro-
paganda Brasileira, em parceria

com a Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing ESPM. A
ideia é, com isso, estimular a par-
ticipação do setor na adoção de
práticas sustentáveis.

A Amyris inaugurou ontem, em
Piracicaba (SP), sua primeira
unidade industrial para produ-
zir especiarias químicas a
partir de cana-de-açú-
car em escala comer-
cial no mundo. Loca-
lizada na Biomin do
Brasil Nutrição Ani-
mal, a fábrica da
Amyris pretende
produzir 5 milhões de
litros de farneseno, pro-
duto que, se hidrogenado,
transforma-se em diesel de ca-
na. Foram investidos R$ 25 mi-
lhões na unidade.

● Quais as lutas que continuam
em cartaz na Abap?
A defesa do modelo brasileiro
de agências de propaganda, ali-
cerçado no Conselho Executivo
das Normas-Padrão (Cenp), e a
defesa da liberdade de expres-
são comercial, alicerçada no
Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária.

● O que estará na pauta?
Temos cinco ações definidas.
Vamos começar com o resgate
e revalorização do nosso negó-
cio, que é o das ideias. Sabemos
contar uma história com graça
e, com isso, gerar empregos,
construir marcas e posicionar
empresas no mercado. Foi a pu-

blicidade que ensinou muita
gente a escovar os dentes, usar
absorvente higiênico e fraldas
descartáveis. Queremos realçar
o talento e a boa remuneração
desse talento. Só assim é possí-
vel gerar valor para as marcas.

● O mercado de propaganda
cresce e, com ele, a participação
de grupos estrangeiros no setor.
Isso é bom?
O Brasil é a bola da vez. Vamos
fechar o ano com crescimento
de 11%, pelo menos. Mas, mes-
mo que a participação estrangei-
ra aumente, as agências seguem
sendo tocadas por brasileiros.
O negócio pede conhecimento
da cultura local.

Luiz Lara é reeleito
para a presidência
da Abap

AGRONEGÓCIOTELECOMUNICAÇÕES

O mercado já esperava um resul-
tado fraco da Oi para o primeiro
trimestre de 2011, por conta da
queda do número de assinantes
de telefonia fixa. Mas despesas
financeiras não recorrentes fize-
ram o balanço da empresa vir
pior do que o previsto. A opera-
dora registrou prejuízo de R$
395 milhões de janeiro a março,
contra lucro de R$ 518 milhões
no mesmo período de 2010. O
diretor de Relações com Investi-
dores da Oi, Alex Zornig, disse
que o resultado se deveu a uma
decisão judicial recente sobre

valores incluídos no sistema de
parcelamento especial (Paes)
da Receita Federal em 2003 e
um montante que será incluído
no Refis 4. A base de assinantes
da telefonia fixa teve queda de
6,3% na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2010.

‘Operação de guerra’ pelo smartphone
Mesmo com novos lotes recebidos pelas operadoras, consumidor ainda enfrenta dificuldade e empreende ‘odisseia’ pelo sonho de consumo

BIOTECNOLOGIA INTERNET
Sony pode dar prejuízo
a operadoras de cartões

R$ 25
MILHÕES FORAM
INVESTIDOS NA

UNIDADE DA
AMYRIS

MARCOS D'PAULA/AE

ROBSON FERNANDJES/AE

LUCIANA PREZIA/AE-9/8/2010

Seae dá sinal verde à
fusão entre JBS e Bertin

Presidente do Baidu é
o mais rico da China

ENTREVISTA

Operadora Oi registra prejuízo de
R$ 395 milhões no primeiro trimestre

Amyris inaugura
fábrica em Piracicaba

A ferramenta de buscas na inter-
net Baidu não apenas desban-
cou o Google na China como
fez de seu presidente, Robin Li,
o homem mais rico da China
continental. Segundo lista da
revista Forbes, Li, de 42 anos,
tem a 95.ª maior fortuna do
mundo. O império montado
por Li, que hoje detém quase
80% do segmento na China (os
20% restantes ficam com o Goo-
gle), foi avaliado em US$ 9,4
bilhões. A base de usuários de
internet na China já ultrapassa
os 457 milhões e se estabelece
como a maior do mundo.

Em um momento de disparada
do preço da carne, a Secretaria
de Acompanhamento Econômi-
co (Seae) do Ministério da Fa-
zenda recomendou ao Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) a aprovação,
com restrições, da criação de
uma holding entre os frigorífi-
cos JBS e Bertin. A recomenda-
ção é que a Bertin, dona das mar-
cas Leco e Vigor, venda unida-
des de abate – ou parte delas –
na mesma proporção que tinha
no mercado no ano da opera-
ção. Essas plantas estão localiza-
das em Goiás e Minas Gerais.

‘Queremos realçar o talento e a
boa remuneração desse talento’

Consumidora de
SP ‘importa’
iPhone da Bahia

Fernando Scheller

Disposição para comprar um
smartphone não falta ao brasi-
leiro. Pesquisa divulgada esta
semana pela consultoria Ac-
centure mostra que aparelhos
como iPhone e Samsung Ga-
laxy são o sonho de consumo
número dois no País em eletrô-
nicos. Trinta por cento dos en-
trevistados pela consultoria
no Brasil pretendem comprar
um smartphone nos próximos
12 meses – a liderança do ran-
king ficou com as TVs de alta
definição, com 40%.

Tanta demanda, porém, ainda
não encontra resposta direta no
lado da oferta. Para encontrar o
produto, o consumidor precisa
gastar a sola do sapato ou até mu-
dar de operadora. A reportagem
do Estado percorreu dois gran-
des shopping centers de São Pau-
lo ontem e constatou que as ope-
radoras receberam mais apare-
lhos. Mas ainda há falta de smart-
phones, especialmente em lojas
terceirizadas. A Oi é a operadora
com mais dificuldade de forneci-
mento. Ontem, a loja da empre-
sa no Shopping Eldorado não ti-
nha nem o iPhone 4 nem o Sam-
sung Galaxy S disponíveis.

O cliente da Oi que busca um
iPhone 4 pela empresa também
passa aperto no serviço de tele-
vendas e no site Mercado Móvel,
vinculado à companhia. Apesar
de o site vender o aparelho de 32
GB acima do preço de mercado,
a R$ 2.589 – a maioria das opera-
doras cobra R$ 2.099 pela varia-
ção mais cara do produto –, não
há garantia de entrega. Depois
de vender o aparelho a um consu-
midor na quarta-feira, a operado-
ra informou ontem que poderia
não entregar, pois o estoque do
produto estava baixo – o pedido
foi cancelado.

Percorrendo os shoppings, a
reportagem encontrou um úni-
co iPhone 4 – de 16 GB – na loja
da Oi no Shopping Villa-Lobos.
Nas outras operadoras, os smart-
phones mais procurados são en-
contrados mais facilmente, de-
pois de meses de estoque em bai-
xa. Nas duas lojas da Claro e da
Vivo visitadas ontem, havia iPho-
ne 4 e Galaxy S disponíveis para

pronta entrega. Na TIM, havia
produto no Eldorado, mas os
aparelhos estavam em falta no
Villa-Lobos. Funcionários da
operadora informaram que um
novo lote do aparelho da Apple
foi entregue na quarta-feira, aca-
bando com um período de um
mês de “seca” na empresa.

Interesse. A pesquisa da Accen-
ture, que ouviu mais de 8 mil pes-
soas em oito países, mostra que
o interesse em comprar smart-
phones é maior nas nações em
desenvolvimento (Brasil, Índia,
Rússia e China) do que nos mer-
cados maduros (Japão, Estados
Unidos, Alemanha e França). Pa-
ra corrigir distorções entre as di-
ferentes economias analisadas,
o levantamento no Brasil se con-
centrou em áreas urbanas com
perfil de alta renda.

Mesmo assim, a concentração
de smartphones no País é quase
10 pontos porcentuais inferior à
americana e equivalente à meta-

de do patamar chinês, onde mais
de 50% da população usam
smartphones. Segundo a Niel-
sen, a venda de smartphones
cresceu 279% no País em 2010.
Entretanto, trata-se de um mer-
cado pequeno, equivalente a cer-
ca de 3% do total de celulares em
uso no País – hoje, o número de
linhas ativas é de 210 milhões, de
acordo com a Anatel.

O presidente da consultoria
Teleco, Eduardo Tude, pondera
que a “febre” dos smartphones
de alto valor agregado é um fenô-
meno restrito às classes A e B,
que usam telefones pós-pagos.
Dentro deste universo de consu-
midores, diz ele, é provável que a
participação dos smartphones
nas novas vendas de aparelhos já
supere o patamar de 50%.

Oferta. O prognóstico das ope-
radoras sobre o abastecimento
de smartphones nos próximos
meses é contraditório. O geren-
te de planejamento da Vivo, Pe-
dro Azambuja, diz que o consu-
midor ainda pode encontrar pro-
blemas para comprar o iPhone 4
– a situação do Samsung Galaxy
S, ressalta, está normalizada. Já
Bernardo Winik, diretor de ope-
rações e consumo da Claro, afir-
ma que a operadora tem estoque
de ambos os aparelhos para aten-
der à demanda do Dia das Mães.
Para ambos os executivos, é cla-
ra a posição do Galaxy S como
segunda opção ao aparelho da
Apple. A falta pontual do produ-
to foi reflexo do desabastecimen-
to do iPhone nos primeiros me-
ses do ano.

Procuradas, TIM e Oi não con-
cederam entrevista. Em nota, a
Oi diz que negocia com fornece-
dores para “minimizar” o desa-
bastecimento. Apesar dos pro-
blemas com o estoque, a opera-
dora destaca que iniciou a venda
de aparelhos em até 15 parcelas.
Ainda que funcionários afirmem
que o iPhone 4 esteve em falta
até quarta-feira passada, a TIM
diz em comunicado que a dispo-
nibilidade do produto foi nor-
mal em abril. A fabricante Sam-
sung informa que não há falta de
Galaxy S no mercado, enquanto
a Apple não se pronuncia sobre o
desabastecimento do iPhone.

Esforço. Sahamantha Maia passou por duas operadoras e esperou três meses pelo iPhone 4

Mais dois. Lara montou uma agenda sem folga para a Abap

Entidade das agências de
publicidade terá agora
uma diretoria de gestão
de agências e relações
com o mercado

PRESIDENTE DA ABAP
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B23.

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.




