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● Ao longo da manhã de ontem,
a presidente Dilma Rousseff e a
chanceler da Alemanha, Angela
Merkel, visitaram as instalações
de empresas brasileiras na Feira
de Tecnologias da Informação
(CeBit), em Hannover. O percur-
so passou pelas exposições de
19 empresas, entre as quais as
brasileiras Embraer, Petrobrás e
Positivo e as alemãs Siemens,
SAP e Deutsche Telekom.

Uma das notas curiosas da
visita foi o momento em que Dil-
ma elogiou um “iPad” – produto
da Apple –, quando se referia a
um tablet fabricado pela japone-
sa Fujitsu. “A chanceler e eu tive-
mos a oportunidade de assistir
um iPad sendo colocado dentro
de um aquário”, lembrou ela, fa-

zendo a retrospectiva das ativida-
des da manhã.

Antes de conhecer o tablet da
Fujitsu, Merkel e Dilma visitaram
o estande da Software AG, que
apresentaram sistemas que pro-
metem melhorar a eficiência das
instituições públicas e, segundo
seus representantes, poderiam
reduzir a burocracia entre 30% e
40% na Alemanha.

Na Microsoft, elas viram uma
apresentação sobre a “visão digi-
tal da cidade”. “O caminho em
direção à eficiência passa pela
digitalização das cidades”, disse
um funcionário da empresa, ao
apresentar um sistema que pro-
cura otimizar a comunicação en-
tre cidadãos.

Já a Deutsche Telekom rece-
beu as duas líderes com a apre-
sentação do selo de segurança
para a comunicação por e-mail,
um de seus projetos para aumen-
tar a confiança dos usuários. /
ANDREI NETTO, COM EFE

SAN FRANCISCO E NOVA YORK

A Apple aposta que um novo
iPad equipado com tecnologia
4G vai incitar mais consumido-
res americanos a pagarem um
tanto a mais para assistirem a ví-
deos de alta qualidade em qual-
quer lugar, ajudando, em troca,

com um salto na receita da Veri-
zon Wireless e da AT&T.

Até agora, a legião de fãs da
Apple tem sido relutante em de-
sembolsar mais dinheiro até
mesmo por iPads com conexões
3G. O modelo apenas com inter-
net sem fio (wi-fi), mais barato
mas também com acesso à web
mais limitado, é, de longe, o dis-
positivo mais vendido.

O mais recente iPad será ca-
paz de operar a tecnologia LTE
(Long-Term Evolution) de inter-
net móvel ultrarrápida de quarta
geração (4G), segundo uma fon-
te familiar com o produto. Com

velocidades cerca de 10 vezes
maiores do que a atual tecnolo-
gia 3G, isso pode representar um
grande salto na qualidade de
transmissão de vídeos.

Um dispositivo tão potente de-
ve ajudar a impulsionar o merca-
do de telecomunicações se con-
sumidores seguirem o movimen-
to e se dispuserem a pagar mais,
de acordo com analistas.

A base de usuários global de

computadores tablet alcan-
çou 67 milhões em 2011, se-
gundo a empresa de pesqui-
sas Strategy Analytics. “Isso
vai aumentar dramaticamen-
te o consumo de vídeo”, disse
John Hodulik, analista do
UBS. “Este é o dispositivo que
as pessoas querem. Eles que-
rem a velocidade mais rápida.
Eles querem alta resolução.”
Apple, AT&T e Verizon não
comentaram o assunto.

A Apple está se preparando
para revelar hoje o novo mode-
lo do iPad, uma versão mais
rápida e mais bem equipada a
fim de lidar com a crescente
concorrência de rivais como
Samsung Electronics e Ama-
zon.com.

O novo iPad será crucial pa-
ra a Apple se ela quiser conti-
nuar a dominar o mercado glo-
bal de tablets, disse o analista
Phil Harpur, da Frost & Sulli-
van. / REUTERS

Embratel conclui acordo
e assume controle da Net

Fernando Scheller

O Grupo Abril lançou ontem ofi-
cialmente a Iba, sua loja de con-
teúdos digitais que reúne revis-
tas, jornais e livros. As principais
editoras do País participam do
projeto, que tem o objetivo de
organizar o acesso a marcas con-
sagradas de conteúdo pelo meio
digital (PC e tablets). O projeto
consumirá investimentos de R$

60 milhões em cinco anos, segun-
do a companhia.

O usuário que se cadastrar no
Iba terá acesso gratuito a cinco
revistas, um jornal e dez livros
digitais ao longo dos próximos
40 dias (até 16 de abril). Depois,
a cobrança pelo conteúdo ficará
a critério de cada parceiro. Hoje,
17 jornais – entre eles O Estado
de S. Paulo –, 25 títulos de re-
vistas da Abril e mais de 6 mil
livros digitais de 170 editoras bra-
sileiras estão disponíveis no site.

O Iba funciona em fase de tes-
tes desde setembro – neste perío-
do, passou também por testes
com grupos de foco. “Nos últi-
mos meses, aumentamos nossa
oferta de conteúdo. A pessoa

que entra hoje no site tem a tran-
quilidade de encontrar as publi-
cações que está há anos acostu-
mada a comprar em bancas ou
livrarias”, diz Ricardo Garrido,
diretor de operações do Iba.

Como o mercado de tablets
ainda é pequeno no Brasil – são
cerca de 600 mil unidades em cir-
culação, segundo o Grupo Abril
–, foi necessário dar um passo
atrás em termos tecnológicos pa-
ra permitir a formação do elo do
leitor com os conteúdos digitais
por meio de um aplicativo de lei-
tura desenvolvido para PCs. Por
enquanto, somente os aplicati-
vos para PC e iPad estão disponí-
veis – uma opção para tablets An-
droid será introduzida em abril.

A estratégia do Iba está intima-
mente ligada ao crescimento do
número de tablets em circulação
– a empresa estima que serão cer-
ca de 9 milhões de aparelhos em
cinco anos – e da disponibilidade
de internet sem fio. “Com o apli-
cativo para computador, nós
nos antecipamos à ‘virada’ para a
leitura digital, na qual os tablets
terão um papel central”, afirma
Garrido.

Preço. Segundo Silvio Genesi-
ni, diretor-presidente do Grupo
Estado e coordenador do Comi-
tê de Estratégia Digital da Asso-
ciação Nacional de Jornais
(ANJ), o Iba ajuda a organizar a
cobrança de conteúdos em for-
ma digital. “A ideia é sempre ter
ofertas e degustações, mas cada
setor poderá ter uma ideia me-
lhor do preço que será necessá-
rio cobrar. A tendência de longo
prazo é que, com uma escala
maior, os preços fiquem mais bai-

xos.”
Como o Iba depende de parce-

rias para sobreviver, cada empre-
sa parceira terá liberdade de defi-
nir sua estratégia comercial. A lo-
ja do Grupo Abril funcionará co-
mo o site que reúne os conteú-
dos. “No caso de jornais e revis-
tas, o cliente poderá tanto com-

prar um número específico quan-
to fazer assinaturas. Queremos
usar a experiência dos parceiros
para fechar ‘pacotes’ para os
clientes”, diz Garrido.

Essa liberdade fazia com que o
preço dos livros digitais no site
variasse bastante ontem. O líder
de vendas no País – É Tudo Tão
Simples, de Danuza Leão, da Edi-
tora Agir – saía por R$ 13,90, me-
nos da metade do valor do livro
impresso. Já O Cemitério de Pra-
ga, de Humberto Eco, custava
R$ 35, contra R$ 49 da edição tra-
dicional da Editora Record.

Entre os jornais, a escolha de
preço também varia conforme a
empresa responsável pela publi-
cação. No caso do Estado, as edi-
ções do dia, por enquanto, são
gratuitas, enquanto as anterio-
res podem ser acessadas median-
te o pagamento do preço de capa
(R$ 3 para jornais de segunda a
sábado e R$ 5 para as edições de
domingo).

Grupo Abril cria ‘banca digital’
com jornais, revistas e livros

Nova versão do iPad
deve impulsionar
consumo de vídeos

ODD ANDERSEN/AFP

ODD ANDERSEN/AFP

Brasil quer
Alemanha
como aliada
em inovação
Associação de empresas alemãs defende
necessidade de acordo contra bitributação

Dilma elogia ‘iPad’
fabricado pela
japonesa Fujitsu

Para especialistas, novo
modelo que a Apple vai
revelar hoje deve ter
velocidade 10 vezes
maior que a do iPad atual

Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL / HANNOVER

A cooperação bilateral entre
Brasil e Alemanha foi reforça-
da ontem no primeiro dia de
palestras e workshops da Ce-
BIT, maior feira do setor de
tecnologia, na cidade alemã
de Hannover.

Durante um seminário realiza-
do com representantes de am-
bos os países e do setor de tecno-
logia da informação e da comuni-
cação (TIC), Virgílio Almeida, se-
cretário de Políticas de TI do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovação do Brasil, disse que o
País precisa ir além da coopera-
ção comercial e cultural que tem
com os alemães.

“É necessário ampliar tam-
bém a parceria intelectual com a
Alemanha em pesquisas que le-
vem à inovação”, afirmou Almei-
da. De acordo com ele, a aliança
entre os dois países é essencial
na busca pelos novos patamares
de desenvolvimento. “O Brasil
não quer mais ser só comprador
de tecnologia. Queremos desen-
volver e avançar no setor tam-
bém.”

As declarações de Almeida fo-
ram referendadas por Stefan
Kapferer, secretário do Ministé-
rio de Economia e Tecnologia da
Alemanha, que disse que a parti-
cipação do País na CeBIT é ape-
nas o início de uma cooperação
cada vez mais estreita entre em-
presas alemãs e brasileiras.

“Para a Alemanha, o Brasil é o
principal mercado na América
Latina”, afirmou Kapferer. No
entanto, Dieter Kempf, presiden-
te da Bitkom – entidade que re-
presenta mais de 1.700 empre-
sas alemãs – disse que o aprofun-
damento dos vínculos seria mais
fácil se a questão do acordo de
dupla tributação, sem efeito des-
de 2006, fosse resolvida. “O acor-
do ainda é uma questão delicada
para empresas alemãs que gosta-
riam de operar no território bra-
sileiro.”

Este ano, o Brasil é o país par-
ceiro da CeBIT e conta hoje em
Hannover com a maior delega-
ção que já trouxe ao evento. On-
tem, a presidente Dilma Rous-
seff fez um passeio, ao lado da
chanceler alemã, Angela Merkel,
por alguns estandes da feira, que
conta com cerca de 4.200 exposi-
tores.

Longo prazo. Atualmente, o
Brasil é o sexto mercado de tec-
nologia da informação do mun-
do. Entretanto, Antonio Gil, pre-
sidente da Brasscom, associação
que reúne empresas do setor, dis-
se que o objetivo dos é colocar o
País entre as cinco maiores po-
tências mundiais de TI nos próxi-
mos 20 anos. Novidade. Feira apresentou carro que se adapta à vaga

Teste. A presidente Dilma Rousseff e a chanceler Angela Merkel verificam se tablet da Fujitsu é mesmo à prova d’água

A Embratel informou ontem o
pagamento de R$ 6,439 milhões
à Globopar por 5,5% do capital
votante da GB Empreendimen-
tos e Participações, controlado-
ra direta da empresa de TV paga
Net. Com a aquisição, a Embra-
tel passou a ter 54,5% do capital
votante e 100% das ações prefe-
renciais da GB.

“Em consequência da aquisi-
ção, a Embrapar e Embratel pas-
saram a deter, direta e indireta-
mente, por intermédio da GB,
92,2% do capital total da Net”,
informou a Embratel, do magna-
ta mexicano Carlos Slim, em fa-
to relevante. “Com a aquisição
do controle acionário da Net, a
Embrapar visa incrementar as
suas atividades e as de suas con-

troladas no mercado brasileiro
de telecomunicações”, disse a
empresa, acrescentando que pre-
tende lançar uma oferta pública
unificada para compra de todas
as ações ordinárias e preferen-
ciais de emissão da Net.

Após o anúncio da Embratel,
as ações da Net tiveram forte al-
ta no pregão da Bovespa, e com
volume financeiro consistente.
Às 15h18, o papel, que não faz par-
te do Ibovespa, subia 5,8%, a R$
25,55, e movimentava R$ 11,547
milhões, enquanto o índice Bo-
vespa caía 2,86%. A empresa rea-
lizará uma nova oferta pública
de aquisição das ações da Net
que ainda estão em circulação
no mercado, para o fechamento
de seu capital. / REUTERS

● Novo espaço

Com investimento de
R$ 60 milhões, Iba
reúne conteúdos digitais
das principais empresas
de mídia brasileiras

● Evento

● Mercado

RICARDO GARRIDO
DIRETOR DE OPERAÇÕES DO IBA
“No caso de jornais e revistas, o
cliente poderá tanto comprar um
número específico quanto fazer
assinaturas.”

SILVIO GENESINI
DIRETOR-PRESIDENTE
DO GRUPO ESTADO
“A tendência de longo prazo é
que, com uma escala maior, os
preços fiquem mais baixos.”

4,2 mil
empresas participam da feira
CeBIT, em Hannover, na
Alemanha, maior feira do
setor de tecnologia no mundo,
que este ano tem o Brasil como
país parceiro

15,4 milhões
de iPads foram vendidos pela
Apple no trimestre encerrado em
dezembro

55 milhões
de aparelhos já foram vendidos
pela empresa desde o seu lança-
mento, em 2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2012, Economia & negócios, p. B16.




