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bilhões é a receita que a Intel estima para o mercado de ultrabooks, se todas as
pessoas que têm um notebook há um ano trocassem o aparelho pelo produto

Negócios

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil corre riscos de não con-
seguir atrair investimentos que
espera com o leilão da quarta ge-
ração da telefonia celular (4G),
se mantiver as exigências de con-
teúdo nacional para as empresas
que participem da licitação que a
Anatel promoverá em 12 de ju-
nho. O alerta é de Charlene Bar-

shefsky, que por anos foi a todo-
poderosa comandante da políti-
ca comercial da Casa Branca e
hoje trabalha na defesa da libera-
lização das telecomunicações.

No edital de licitação da faixa
de frequência de 2,5 GHz, desti-
nada ao serviço de 4G, a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) fez exigências de con-
teúdo mínimo nacional na tecno-
logia de 60%. A medida deixou
países europeus, Estados Uni-
dos e Japão irritados. Eles já se
queixaram à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC).

“Se o Brasil mantiver essa polí-
tica, o resultado é que não irá
atrair o volume de dinheiro que
espera”, alertou Charlene. “O

País está adotando uma política
equivocada no setor de teleco-
municações e que terá conse-
quências por anos”, disse. “As
exigências por conteúdo local
são desincentivos e vão reduzir
o valor das ofertas no leilão, já
que as regras limitam o número
de fornecedores”.

O governo trabalha com outro
cenário. A Anatel colocará o pre-
ço mínimo do leilão em R$ 3,8
bilhões. Analistas dentro do go-
verno estimam que o valor pode-
rá chegar a R$ 6 bilhões. O leilão
de terceira geração realizado em
2007 arrecadou R$ 5,3 bilhões,
com ágio de 86,67%.

“Não há dúvidas de que o Bra-
sil nunca vai maximizar valor no

setor de tecnologia sem abrir
seu mercado. É só olhar os exem-
plos de outros países”, alertou.
Ela citou exemplos de países que
se beneficiaram após o acordo
de liberalização do setor de tele-
comunicações, nos anos 90.

Entre 1997 e 2009, o porcen-
tual de produtos de telecomuni-

cações nas exportações das Fili-
pinas, China e Índia aumentou
em 93%, 59% e 57%. “Todos es-
ses países abriram seus merca-
dos”, insistiu. “Já na Argentina, a
taxa caiu em 49% e em 26% no
Brasil”. Já as exportações de ser-
viços de tecnologia da informa-
ção desabaram em 150% entre

1996 e 2009 no Brasil.

Protecionismo. Nem todos
concordam com a posição da
americana. O diretor-geral da
União Internacional de Teleco-
municações, Hamadoun Touré,
defendeu o modelo proposto pe-
la Anatel. “Precisamos garantir
que haja uma produção local de
tecnologia. Isso é bom para o
país e cria empregos”.

Para Charlene, o Brasil deve
ver ainda uma queda no ritmo de
crescimento de sua economia
diante das medidas protecionis-
tas tomadas nos últimos meses.
“É muito ruim o que ocorre. A
base sobre a qual esses países es-
tão operando já se mostrou equi-
vocada há gerações”, alertou. “A
economia mundial desestabiliza-
da, a pressão política e a ideia de
soluções fáceis tem levado à cria-
ção de barreiras ao comércio. O
resultado será a queda no ritmo
do crescimento econômico”.

Nayara Fraga
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Antes de deixar o cargo de presi-
dente do Yahoo, no fim de sema-
na, Scott Thompson disse ao
conselho de diretores e a colegas
ter descoberto um câncer na ti-
reoide, segundo o Wall Street
Journal. A notícia veio em meio
a um dos momentos mais turbu-

lentos da carreira do executivo.
No início do mês, o Third Point
(um dos acionistas da compa-
nhia) revelou ter descoberto no
currículo de Thompson uma fa-
culdade que ele não fez.

Num documento enviado à
SEC (órgão que regula as bolsas
dos Estados Unidos) e em vários
sites corporativos e comunica-
dos de imprensa, o resumo de

qualificações do executivo exibe
formação em contabilidade e em
ciência da computação pela Sto-
nehill College.

Mas, como mostrou a investi-
gação do Third Point, a universi-
dade só começou a oferecer o
curso de ciência da computação
quatro anos depois de ele ter se
graduado em contabilidade.

Pressionado para dar explica-

ções sobre a mentira no currícu-
lo, Thompson alegou não ter ob-
servado a incorreção.

Desculpas. Aos funcionários,
ele disse ter sido entrevistado
por uma empresa de recoloca-
ção de profissionais, antes de en-
trar para o PayPal, que teria in-
cluído a graduação inexistente,
apesar de ele não ter fornecido

essa informação. O erro teria si-
do copiado adiante por inúme-
ros sites e, inclusive, pelo Yahoo.
A empresa de recolocação, por
outro lado, teria evidências de
que ele sabia do erro em seu cur-
rículo. Devido ao erro, a diretora
do comitê de pesquisa do conse-
lho do Yahoo, Patti Hart, deve
deixar o cargo em breve. Foi ela
quem conferiu o currículo de
Thompson.

Pessoas familiares ao assunto
disseram ao Wall Street Journal
que a decisão do executivo de

sair da presidência do Yahoo foi
feita, em parte, por causa do diag-
nóstico do câncer, que ele teria
descoberto há poucos dias. O tra-
tamento estaria no início.

Ao lado da saída de Thomp-
son, a companhia também colo-
cou fim a uma batalha com o
Third Point, que brigava por as-
sentos no conselho.

Um deles será ocupado pelo
administrador do fundo, Dan
Loeb. Ross Levinsohn, um execu-
tivo sênior do Yahoo, substitui
Thompson como interino.

Exigências da Anatel para leilão
do 4G podem afastar investidores

Ex-presidente do Yahoo disse ter câncer

Tecnologia. Mercado registra
expansão de 11% em 2011

● A Intel está se preparando pa-
ra entrar no mercado brasileiro
de smartphones. Os primeiros
celulares com processadores da
empresa foram lançados neste
ano pela chinesa Lenovo e pela
indiana Lava.

Questionado se a empresa pre-
tende lançar um celular no Brasil
com seu processador, o presiden-
te da Intel Brasil, Fernando Mar-
tins, disse que “a probabilidade é
alta”. “Tenho uma data prevista,
mas não posso falar”, disse on-
tem a jornalistas durante o Intel
Developer Forum, evento para
desenvolvedores de tecnologia.

O Brasil é o terceiro mercado
da Intel, atrás da China e dos
Estados Unidos. “O Brasil e os
outros mercados emergentes
são muito importantes para o
crescimento da Intel”, disse Mar-
tins. O fórum da Intel é um even-
to anual, que também é promovi-
do na China e nos EUA. Essa é a
primeira edição no Brasil. / M.G.
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Marca vai entrar no
mercado brasileiro
de smartphones

Para fazer frente ao crescimento dos
tablets, Intel promove os ultrabooks

Transição. Apesar de ainda aumentar no Brasil, mercado mundial de microcomputadores entrou em declínio e, para combater essa
tendência, fabricante de chips criou nova categoria de produtos; no Brasil, nove empresas vão fabricar ultrabooks até o fim do ano

Tela fina. Fernando Martins, presidente da Intel, anuncia a chegada de ultrabooks nacionais, a aposta da empresa para 2012

Teles. ‘Brasil adota política equivocada’, alerta Charlene

estadão.com.br

Alerta é da americana
Charlene Barshefsky, que
trabalha na defesa
da liberalização do setor
de telecomunicações

US$ 35
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Nove empresas vão fabricar
modelos de ultrabooks no Bra-
sil até o fim do ano. O anúncio
foi feito ontem pelo presiden-
te da Intel Brasil, Fernando
Martins, no Intel Developer
Forum Brasil, evento para de-
senvolvedores. Os primeiros
modelos chegaram ao Brasil
no fim de 2011, mas foram im-
portados e custavam em tor-
no de R$ 3 mil a R$ 6 mil. Com
a produção no País, os fabri-
cantes estimam que os preços
caiam cerca de 30%.

O ultrabook é um notebook
com a tela mais fina, processa-
dor Intel, e que também tem fun-
cionalidades próximas às de um
tablet. A projeção da Intel é que
existirão mais de 20 modelos no
varejo brasileiro em 2012 de 11
fabricantes diferentes. “O ultra-
book é a nossa grande aposta pa-
ra 2012. Será a estrela do Natal
deste ano”, disse Martins.

As fabricantes querem apro-
veitar os incentivos fiscais para
produtos nacionais para lançar
modelos mais baratos e impul-
sionar as vendas. Hoje, menos
de 2% dos computadores mó-
veis (notebooks e netbooks) ven-
didos no Brasil custam mais de
R$ 3 mil, segundo dados da con-
sultoria GfK. Um terço das ven-
das é de itens abaixo de R$ 1 mil.

Mas, com a queda de preços,
os ultrabooks devem ganhar
mercado. A projeção da consul-
toria IDC é de que 25% dos note-
books vendidos no mundo se-
jam ultrabooks até 2015. “É uma
projeção conservadora, que só
contempla os produtos com as
definições da Intel. Mas todos os
notebooks devem evoluir para
modelos mais finos e leves”, dis-

se o gerente de pesquisas da IDC
Brasil, Luciano Crippa.

A HP, por exemplo, começou a
vender em maio um modelo im-
portado de ultrabook no Brasil
ao custo de R$ 3.799. Mas a em-
presa pretende deixar de impor-
tar e começar a produzir no Bra-
sil um novo modelo entre julho e
agosto. “Ainda não definimos os
preços, mas esperamos uma re-
dução da ordem de 30%”, disse o
gerente de produtos da área de

notebooks, Erick Cano.
Outras empresas preferiram

entrar no mercado já com produ-
ção nacional. A coreana Sam-
sung lançou há 15 dias o seu ultra-
book feito no Brasil, com preço
sugerido de R$ 2.399. “Nós prefe-
rimos entrar no mercado para va-
ler, com produto nacional”, dis-
se Ricardo Dominguez, gerente
de produto da área de notebooks
da Samsung. Sua conterrânea
LG lançará dois modelos no fim

do mês, que custarão R$ 2.999 e
R$ 4.399, e serão fabricados em
Taubaté (SP). “O ultrabook é pa-
ra o consumidor mais exigente,
que quer um produto compacto
e com alta performance”, disse
Dolf Wiemer, da LG.

Aposta. A Intel lançou os ultra-
books em junho do ano passado
em uma tentativa de ganhar par-
te do mercado de tablets, que
cresce mais do que o de computa-

dores. A estimativa da GfK é que
o mercado global de notebooks
cresça 3% em 2012, ante 60% do
de tablets. A Intel ainda tem par-
ticipação tímida nesse segmen-
to e seu principal negócio é fazer
processadores para computado-
res.

Ao lançar o ultrabook, a empre-
sa tenta convencer o consumi-
dor de que traz uma evolução tec-
nológica. “Não é um computa-
dor nem um tablet. É melhor do

que os dois”, diz Martins. A par-
tir do fim do ano, produtos com
tela sensível ao toque já estarão
no País. Em 2013, chegarão mo-
delos com comando de voz e re-
conhecimento de face.

O produto receberá neste ano
o maior investimento em marke-
ting já feito pela empresa: US$ 1
bilhão. Eles também receberão
US$ 300 milhões para pesqui-
sas, principalmente para bara-
tear a tecnologia touch screen.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 maio 2012, Economia & Negócios, p. B12.




