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Apple consegue
vitória contra
o Android

LOS ANGELES

A AT&T anunciou ontem ter de-
sistido de comprar a T-Mobile
USA, por US$ 39 bilhões, depois
de enfrentar obstáculos regula-
tórios. Em comunicado, a empre-
sa informou que fechará um acor-
do de roaming com a Deustche
Telekom, controladora da T-Mo-
bile.

O plano de fusão havia sido
anunciada inicialmente em mar-
ço, e recebeu oposição do Depar-
tamento de Justiça dos Estados

Unidos e da Federal Communi-
cations Commission (FCC),
agência reguladora das comuni-
cações do país.

No mês passado, a AT&T in-
formou que teria uma despesa
de US$ 4 bilhões no caso de a
aquisição não ir em frente, in-
cluindo US$ 1 bilhão em espec-
tro que terá de ceder à T-Mobile
USA. A despesa faz parte do acor-
do de quebra de acordo, que dará
à Deutsche Telekom US$ 3 bi-
lhões em dinheiro, um acordo de
roaming e um pacote de licenças
móveis nos Estados Unidos, que
será incorporado à T-Mobile.

A Deutsche Telekom infor-
mou que voltará a incluir os nú-
meros da T-Mobile USA a seus
relatórios de resultado.

Mercado. As autoridades regu-

latórias temiam o impacto da fu-
são na competição do mercado
de telefonia móvel americano.
Em comunicado, a AT&T afir-
mou que as ações do governo pa-
ra bloquear o acordo não mu-
dam os desafios da indústria de
telefonia móvel, que precisa de
mais frequências de espectro pa-
ra se expandir.

A AT&T solicitou que o gover-

no aprove rapidamente a com-
pra de espectro sem uso que
pertencia à Qualcomm e que
aprove leis para suprir as ne-
cessidade de longo prazo do
país. Segunda maior operado-
ra móvel dos EUA, a AT&T
passaria a ocupar o primeiro
lugar se tivesse conseguido
comprar a T-Mobile, a quarta
maior.

O Departamento de Justiça
ordenou bloquear a fusão em
31 de agosto, argumentando
que a compra reduziria a com-
petição e elevaria preços. No
mês passado, as empresas reti-
raram o pedido de fusão da
FCC, logo depois de o presi-
dente da agência se manifes-
tar contrariamente a ela.

Analistas disseram que se-
rá difícil para a Deutsche Tele-
kom encontrar outro compra-
dor disposto a desembolsar o
que a AT&T havia concorda-
do em pagar.

Antes de anunciadas as ne-
gociações com a AT&T, a em-
presa estava em conversas
com a Sprint Nextel, a tercei-
ra maior do mercado. /
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Estadão PME

Após oposição do
governo, AT&T
desiste da T-Mobile

Empresa cresce apostando no apelo da sustentabilidade

Brasil é prioridade
para o Santander,
diz presidente
Marcial Portela diz que participação do País no lucro do banco
espanhol deve passar de 25% este ano para 30% no próximo ano
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A Apple conseguiu ontem uma
vitória importante na guerra de
patentes contra os fabricantes
que adotam o sistema operacio-
nal Android, do Google. Numa
ação contra a HTC, a Internatio-
nal Trade Commission (ITC),
dos Estados Unidos, decidiu que
os smartphones da fabricante tai-
wanesa desrespeitam uma pa-
tente da Apple.

A decisão de ontem envolve
uma tecnologia que permite, por
exemplo, que o usuário, a partir
de um toque na tela, ligue para
números incluídos em mensa-
gens de texto ou e-mail. Ou que
marque um compromisso em
seu calendário ao tocar na data
que aparece em uma mensagem.

Em comunicado, a HTC infor-
mou que vai retirar esses recur-
sos de seus aparelhos. A decisão,
tomada pelos seis integrantes da

decisão, impede que a HTC ven-
da nos EUA aparelhos que infrin-
gem a patente, a partir de 19 de
abril.

A comissão, por outro lado, re-
verteu uma decisão anterior con-
tra a HTC, que havia identifica-
do duas patentes desrespeitadas
pela empresa. A ITC tem o poder
de tomar medidas contra práti-
cas anticompetitivas de compa-
nhias que importam produtos
nos EUA.

Potencialmente, a decisão po-
de afetar outros fabricantes de
celulares que usem o Android,
do Google. Para começar a valer,
ela precisa ser assinada pelo re-
presentante de comércio do pre-
sidente Barack Obama. O repre-
sentante pode rejeitar a decisão,
mas é raro que isso aconteça.

O crescimento do Android
tem incentivado a ida de concor-
rentes, como a Apple e a Micro-
soft, aos tribunais. No trimestre
passado, os aparelhos com An-
droid foram 52,5% dos smartpho-
nes vendidos no mundo, compa-
rados a 25,3% no mesmo período
do ano passado. A participação
da Apple caiu de 16,6% para 15%.
/ AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Modelo. Marcos defende crescimento rápido para o site

O site Greenvana
tornou-se uma referência
no setor ao investir nos
produtos ‘verdes’ e
no marketing viral

Glauber Gonçalves / RIO

Prioridade para o banco espa-
nhol Santander, o Brasil deve
ampliar sua participação no lu-
cro global da instituição de
25% para 30% nos próximos
dois anos, previu ontem o pre-
sidente da instituição no País,
Marcial Portela. O executivo
fez a avaliação depois de retor-
nar de uma reunião do Conse-
lho de Administração do gru-
po, que vê a importância do
Brasil crescer num momento
de crise em mercados tradicio-
nais da Europa.

“Cheguei hoje (ontem) de
uma reunião no conselho de ad-
ministração do Grupo Santan-
der e toda a atenção está dedica-
da ao Santander Brasil”, decla-
rou o executivo durante entre-
vista à imprensa na inauguração
de uma agência bancária na Vila
Cruzeiro, zona norte do Rio. Ele
acrescentou que, enquanto o ce-
nário se agrava na Europa, a si-
tuação do Brasil é “privilegia-
da”. Para Portela, embora não
esteja imune às turbulências, o
País está bem protegido.

Sobre o aumento dos custos
de captação pelos bancos, resul-
tado do agravamento da crise
no Hemisfério Norte, Portela
afirmou que essas operações fi-
caram mais caras em dólar e ou-

tras moedas estrangeiras, mas
não em real. “O custo de capta-
ção em real é semelhante ao de
antes da crise”, revelou.

A agência inaugurada ontem
é a segunda do Santander em
uma favela. A primeira foi insta-
lada no Complexo do Alemão,
no ano passado. Desde a implan-
tação, quando a comunidade
ainda era dominada por trafi-
cantes armados, o banco atin-
giu a marca de 1,2 mil clientes e
100 pequenas empresas atendi-
das.

Com o plano de intensificar a
atuação na concessão de crédi-
to a pessoas físicas e pequenas
empresas, a instituição já estu-
da outros mercados, no Rio e
em São Paulo, similares ao Ale-
mão e à Vila Cruzeiro. Mas os
executivos do banco não dão
mais detalhes desses planos.
“Vamos continuar com uma ati-
vidade muito intensa em micro-
crédito, não só em comunida-
des, mas em todo o Brasil”, dis-

se Portela.
Questionado sobre o poten-

cial que uma eventual aquisição
da financeira Losango traria ao
Santander para crescer entre as
classes C, D e E, o presidente do
banco evitou comentar as infor-
mações de que estaria negocian-
do com a financeira do HSBC no
Brasil. “Quanto à Losango, eu
não sei. Não tenho relaciona-
mento com eles”, esquivou-se.

Novo Mercado. Até outubro do
ano que vem, o Santander Brasil
pretende ter 25% de suas ações
negociadas no mercado. O pata-
mar é uma exigência da BM&F
Bovespa às empresas que inte-
gram o Novo Mercado, ambien-
te de mais alto nível de gover-
nança da bolsa. Portela revelou
que, embora a instituição possa
recorrer a uma permissão espe-
cial para prorrogar o prazo por
mais dois anos, a intenção é
cumprir o prazo acertado ini-
cialmente.

“Não havendo condições sufi-
cientes para colocar esses 3% e
atingir os 25% que devemos ter
de free float na bolsa, teríamos
de pedir uma permissão espe-
cial para prorrogar essa obriga-
ção por mais dois anos”, decla-
rou. “Mas a intenção é ficar den-
tro do período comprometido
com o regulador da bolsa.” Foco. Segundo Portela, enquanto a crise se agrava na Europa, Brasil tem situação privilegiada

Empresa pagará uma
multa de US$ 4 bilhões
à Deutsche Telekom,
dona da T-Mobile, em
dinheiro e espectro

Carolina Dall’Olio

Um ano foi tempo suficiente pa-
ra que o Greenvana conseguisse
aglutinar um grande número de
pessoas e empresas em torno de
sua marca. O site, que comerciali-
za produtos ecologicamente cor-
retos e divulga notícias sobre sus-
tentabilidade, já conquistou 490
mil fãs no Facebook, foi procura-
do pela Apple para vender seus
tablets e hoje tem o Santander
como sócio minoritário.

Fundada em novembro de
2010, a empresa não divulga
quanto faturou em seu primeiro
ano de existência. Mas projeta

para 2012 uma receita de R$ 40
milhões. Para alcançar essa me-
ta, pretende ampliar o número
de produtos de marca própria
(hoje são apenas oito) e diversifi-
car seus canais de venda. A ideia
é colocar itens que levam seu no-
me também em lojas físicas.

Ao contrário do que ocorre
com a maioria das startups (em-
presas iniciantes) brasileiras, o
Greenvana pôde sustentar um
crescimento acelerado porque,
desde o início, estava muito capi-

talizado. A presença de Marcos
Wettreich no comando também
ajuda a explicar o bom desempe-
nho. Trata-se de um bem-sucedi-
do empreendedor em série.

O engenheiro foi o idealizador
do prêmio e do portal iBest, da
produtora MLab e da consulto-
ria Neoris. Também participou
da formação inicial do empreen-
dimento que resultou na criação
do site Submarino, hoje um bra-
ço do grupo B2W. “Minhas em-
presas têm a característica de
crescer muito rápido. É meu mo-
delo de expansão”, afirma
Wettreich.

A metodologia do empreende-
dor para criar novos negócios
funciona da seguinte forma: ele
se interessa por um determina-
do assunto, pesquisa o setor e
descobre uma lacuna a ser preen-
chida. A fórmula se repetiu na
criação do Greenvana. “Ouvia to-
do mundo falar sobre consumo

sustentável, mas percebi que
não sabia onde ou como procu-
rar os produtos, e nem sequer co-
nhecia as marcas do setor”, con-
ta o empresário.

O portal Greenvana tem uma
loja online de produtos sustentá-

veis e um espaço voltado apenas
para a venda de materiais de
construção. As demais áreas do
site existem para divulgar a mar-
ca a baixo custo. Há uma espécie
de revista digital (Greenstyle),
um prêmio (Greenbest) e um

buscador que usa a base de da-
dos do Google (Greengle, que
promete plantar uma árvore a ca-
da 6 mil buscas realizadas).

Para Marcos Bedendo, profes-
sor de Gestão de Marcas da ES-
PM, o Greenvana adotou uma es-
tratégia de marketing eficiente
porque tem um conceito de ne-
gócios bem desenhado, além de
valores simpáticos à maioria das
pessoas. “Não podemos imagi-
nar que todos os fãs da empresa
no Facebook sejam de fato con-
sumidores da marca. Eles aju-
dam a divulgar a empresa por-
que gostam de compartilhar a
prática do consumo sustentá-
vel”, afirma Bedendo. “O mes-
mo princípio justifica o interes-
se das empresas em se associar
ao site.”

O desafio do Greenvana agora
é ampliar sua linha de produtos e
diversificar os canais de vendas
sem brigar com os fornecedores
atuais. “Mas, com uma marca for-
te, a empresa ganha vantagem pa-
ra fazer esse movimento”, con-
clui o especialista.

● Ganhos
De janeiro a setembro, o Santan-
der teve um lucro de R$ 2,7 bi-
lhões no Brasil, queda de 11%
em relação ao mesmo período de
2010. No terceiro trimestre, o
ganho foi de R$ 866 milhões.

● Acordo

● Mídias sociais

US$ 39 bi
é o valor que a Deutsche Tele-
kom receberia da AT&T pela
T-Mobile USA, caso o acordo de
aquisição fosse em frente. A com-
pra formaria a maior empresa de
telefonia móvel dos Estados Uni-
dos

US$ 4 bi
é a multa que a AT&T terá de pa-
gar à Deutsche Telekom pela de-
sistência da compra, sendo US$
3 bilhões em dinheiro e US$ 1
bilhão em faixas de espectro,
além de um acordo de roaming

490 mil
é o número de fãs do
Greenvana no Facebook.
Dar informação e fomentar
a interatividade são estratégias
do negócio para fortalecer
a marca sem gastar muito

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




