
O Facebook pagará comissão de
apenas 1,1% aos bancos que
irão subscrever sua oferta públi-
ca inicial de ações (IPO, em in-
glês). Informações de que a re-
muneração ficaria bem abaixo
do percentual comum nas subs-
crições surgiram quando execu-
tivos do Facebook destacavam
o envolvimento de sua imensa
base de usuários durante uma
reunião com 100 analistas, exe-
cutivos de bancos de investi-
mento e outros envolvidos.

As participantes da subscri-
ção receberiam comissão muito
inferior aos 3% a 7% usuais em
Wall Street pelo prestígio de par-
ticipar da maior abertura de ca-
pital já realizada por uma com-
panhia do Vale do Silício, além
da promessa de estar entre os
bancos que atenderão a maior
rede social do mundo no futuro.

Entre as instituições envolvi-
das na oferta do Facebook estão
Morgan Stanley, JP Morgan, Gol-
dman Sachs, Bank of America,
Barclays e Allen & Co. No come-
ço do mês, a empresa indicou
25 bancos adicionais para orga-
nizar a subscrição.Analistas e
executivos de muitas dessas em-
presas participaram de uma reu-

nião de três horas e meia com
executivos do Facebook na sede
da empresa, na segunda-feira.

O presidente-executivo do Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, não
compareceu, mas a maioria dos
demais executivos de primeiro
escalão da empresa fez apresenta-
ções na reunião. O Facebook não
quis comentar o assunto. Um
dos participantes descreveu a
reunião como uma oportunidade
útil para que os analistas e execu-
tivos financeiros de Wall Street
conhecessem diversos executi-
vos do Facebook, mas afirmou
que poucas informações novas
sobre os negócios e as operações
da empresa foram fornecidas.

“Foi um bom primeiro passo
para estabelecer um relaciona-
mento”, disse um dos partici-
pantes, acrescentando que ha-
verá uma segunda reunião em
abril. ■ Reuters
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EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA MÓVEL NO PAÍS

Acessos via aparelhos 3G, em milhões

Fontes: Anatel e Teleco
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A presidente-executiva da Hew-
lett Packard, Meg Whitman,
planeja combinar as divisões de
impressão e de computadores
pessoais da companhia, em
uma grande reformulação inter-
na destinada a estimular as ven-
das combinadas.

A reorganização, que deve
ser anunciada logo, incluiria a
demissão do chefe da divisão
de impressoras, Vyomesh
Joshi, e o atual chefe de PCs,
Todd Bradley, passaria a lide-
rar a unidade combinada, disse-
ram as fontes sob condição de

anonimato, uma vez que a in-
formação ainda não é pública.

A HP, que está lutando para
manter seu negócio principal,
de computadores pessoais no
azul, uma vez que dispositivos
móveis como tablets e smar-
tphones têm prejudicados as
vendas, abandonou uma pro-
posta de vender ou cindir sua
unidade de PCs em 2011.

A executiva procura simplifi-
car a organização para que se
torne mais fácil para os consu-
midores comprarem os dois pro-
dutos juntos, e para reinvestir
capital em pesquisa e desenvol-
vimento, disse uma fonte.O lu-
cro da companhia caiu 44% no
primeiro trimestre fiscal e a re-
ceita, 7%. ■ Reuters

Enquanto o serviço de banda lar-
ga fixa cresceu a uma taxa infe-
rior a 20% em 2011 no Brasil, a
modalidade sem fio quase do-
brou em número de conexões
no período. Segundo estudo di-
vulgado ontem pela Huawei, a
internet móvel passou de 20,6
milhões de acessos em 2010 pa-
ra 41,1 milhões no ano passado.
Segundo as projeções da consul-
toria Teleco, o número chegará
a 124 milhões em 2014.

O mercado é liderado pela
Claro, que tem 36,6% de partici-
pação em acessos via aparelhos
com tecnologia 3G, seguida pe-
las concorrentes Vivo, Tim e Oi.

Em cobertura, no entanto, a
Vivo está na frente, atendendo
a mais de 2,5 mil cidades, en-
quanto a Claro está em 657.

“Claro, Tim e Oi ainda estão
focadas nas grandes cidades do
país. A estratégia da Vivo é dife-
rente”, analisa Eduardo Tude,
presidente da Teleco. Mesmo as-
sim, ao todo, a disponibilidade
do serviço de banda larga móvel
cresceu 15,7% no ano passado e
está disponível para 84% da po-
pulação, com quase metade dos
municípios cobertos (48,6%).

Com o aumento dos acessos,
a receita bruta de dados das ope-
radoras representa, atualmen-
te, 20,9% do faturamento com
serviços. Os números são esti-
mulados pelo crescimento das
vendas dos smartphones que,
segundo o estudo, têm preço en-
tre R$ 196 e R$ 2,7 mil.

Para Tude, o cenário brasilei-
ro, que aponta para um explosi-
vo aumento no tráfego de da-
dos, continua a exigir investi-
mentos em redes de acesso no
país. “É preciso mais espectro e
a inclusão de novas tecnologias,
como a LTE”, afirma.

O presidente da Teleco se refe-
re à tecnologia de quarta geração
de telefonia celular (4G), que de-
ve ter leilão pela faixa de frequên-
cia realizado em junho deste ano.
A Huawei, que hoje tem 23 redes
LTE no mundo, espera ser uma
das fornecedora das operadoras
que vencerem o certame no país,
de acordo com superintendente
de Marketing Marcelo Motta. ■
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Ingresso.com lança aplicativo para
smartphones com sistema Android
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INVESTIMENTO

Ericsson cria centro de desenvolvimento
tecnológico em São José dos Campos

Murillo Constantino

Acesso à banda larga
móvel dobra em 2011

A Ingresso.com anunciou o lançamento de uma nova interface para
smartphones e tablets que utiliza o sistema operacional Android,
do Google. Segundo a empresa, com a nova ferramenta é possível
buscar informações sobre shows, peças e eventos, além de comprar
ingressos. A companhia informou que o aplicativo pode ser
baixado pelo Google Play, ou no link direto http://goo.gl/Y6SDZ.

Empresa pagará comissão
de 1,1% aos bancos que irão
subscrever sua oferta pública
de ações, abaixo do comum

Vendas combinadas fazem
parte de uma grande
reformulação interna
para recuperar lucro

O Parque Tecnológico de São José dos Campos e a Ericsson
lançaram o centro de desenvolvimento de tecnologias de informação,
comunicação e multimídia, cujo objetivo é o desenvolvimento de
competências e soluções nessas áreas. O foco da instituição será,
inicialmente, projetos voltados para transporte e segurança,
envolvendo a computação em nuvem, banda larga e mobilidade.

Participantes aceitam
pelo prestígio de
participar da maior
abertura de capital
de uma pontocom
do Vale do Silício

Claro lidera o mercado brasileiro em navegação via 3G, enquanto
a concorrente Vivo tem o maior número de municípios atendidos

Motta,daHuawei:
23redesLTEnomundo

eexpectativadeser
fornecedornoBrasil

 Quarta-feira, 21 de março, 2012 Brasil Econômico 25

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




