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FACEBOOK 1: Rede social cria botão de assinatura

para perfis de usuários

FACEBOOK 2: Zuckerberg & cia adiam planos de

oferta pública de ações para o fim de 2012

Bric supera G-7 em smartphones
Estudo divulgado no Futurecom mostra países emergentes mais conectados
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● SÃO PAULO. Os usuários de
smartphones e tablets nos paí-
ses do Bric (bloco que reúne
Brasil, Rússia, Índia e China)
adotaram a tecnologia móvel
como padrão de telecomuni-
cações de forma mais abran-
gente que os consumidores
dos países do G-7 (Estados
Unidos, Japão, Alemanha,
França, Reino Unido, Itália e
Canadá). É o que mostra a
pesquisa “Consumidores e
convergência”, divulgada on-
tem pela consultoria KPMG no
Futurecom 2011, em São Paulo.
De acordo com o estudo, nos
Brics 75% dos entrevistados

Brasil vira ‘negócio da China’
ZTE e Huawei farão aparelhos aqui

● SÃO PAULO. Cinco meses
depois da visita da presi-
dente Dilma Rousseff à Chi-
na, as fabricantes de dispo-
sitivos móveis Huawei e ZTE
começam a lançar no mer-
cado brasileiro seus produ-
tos, com parte dos compo-
nentes já feitos aqui. No Fu-
turecom, a Huawei anunciou
o início da produção local de
celulares, em parceria com a
Flextronic em Sorocaba (SP),
parte de um investimento de
US$ 250 milhões. Já a a ZTE
informou que em dezembro
começará a produzir celu-
lares e tablets em Hortolân-
dia (SP), fruto de investimen-
tos de US$ 200 milhões.

A Huawei venderá no país
o tablet Mediapad e o smart-
phone Vision, que só devem
chegar ao consumidor em
2012. Já a ZTE disputará o
mercado de smartphones
com o Skate, que será pro-
duzido no Brasil e distribuído
em parceria com a Vivo.

— Nosso produto chega a
R$ 899, de olho num con-
sumidor com maior poder
aquisitivo — diz o presidente
da ZTE Brasil, Eliandro Ávila.

A Huawei pretende atingir
a marca de 4 milhões de ce-
lulares vendidos no país com
aparelhos de baixo custo, co-
mo o Ideos, smartphone de
RS 399. (PJ)

TV paga já atrai 500 empresas, afirma ministro
Paulo Bernardo diz que governo vai preparar nova legislação para melhorar serviços de internet fixa e móvel

● Ao menos 500 empresas já
solicitaram à Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
autorização para oferecer ser-
viço de TV por assinatura no
Brasil, disse ontem em evento
no Rio o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo. A
corrida se dá após a aprovação
pela presidente Dilma Rous-
seff do PL 116, que permite a
operadoras de telefonia e em-
presas de capital estrangeiro
entrar nesse mercado.

— Além de Telefônica, Oi,
GVT e grandes empresas que
estão nesse mercado e vão

entrar, há mais 500 empresas
com pedido na Anatel para
fazer cabeamento e serviço
(de TV) — afirmou o ministro.
— Tem gente do Nordeste, do
Ceará, do Maranhão, dizendo
que quer crescer e tem muito
mercado. Será um impulso
muito grande.

Além mencionar o segmento
de TV a cabo, o ministro re-
forçou as preocupações do go-
verno com relação à qualidade
de serviços de telefonia e in-
ternet oferecidos no país.

— O governo e a Anatel vão
fazer mudanças regulatórias

no setor em benefício do usuá-
rio — disse Bernardo.

‘Na hora da redução fiscal,
ninguém reclama’

Em outubro, o governo pre-
tende, através da Anatel, ins-
tituir uma nova regulamenta-
ção para a internet fixa e móvel
no país, a fim de melhorar a
qualidade de serviço e dar
mais transparência aos con-
tratos das empresas com os
consumidores.

— Hoje você contrata a in-
ternet com 5 megabits (por se-
gundo), e as empresas entregam

só 10% disso. O regulamento vai
ser diferente para fixa e móvel, e
as exigências serão maiores nas
redes fixas. Queremos que as
empresas invistam em fibra óti-
ca — disse o ministro.

Paulo Bernardo acrescentou
que a nova regulamentação en-
trará em vigor em janeiro.

— As empresas estão re-
clamando muito porque terão
que fazer mais investimentos,
mas, na hora da redução fiscal,
ninguém reclama. Queremos
ter a partir de 1o- de janeiro um
novo patamar de internet no
Brasil — afirmou. ■

disseram ter interesse em bai-
xar aplicativos móveis nos
seus aparelhos, contra 35% de
usuários dos países do G-7 que
disseram fazer o mesmo.

O estudo mostrou que, dos
5,6 mil entrevistados, 60% já
fizeram download de um apli-
cativo para celular. No Brasil,
esse percentual fica um pouco

abaixo da média mundial, 54%,
mas acima da média de todo o
continente americano, de 40%.

— Esse interesse crescente
também vem acompanhado
por uma maior preocupação
com a segurança das informa-
ções pessoais nesses países,
em comparação ao G-7 -— ob-
servou Manuel Fernandes de
Sousa, sócio da KPMG respon-
sável pelo estudo.

Essa familiaridade com as pla-
taformas móveis também se tra-
duz numa propensão maior ao
consumo de aplicativos pagos.
Enquanto 78% dos entrevistados
do G-7 dizem que não estão
dispostos a pagar para acessar
conteúdos on-line, nos BRIC es-
se percentual é de 43%. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 33.




