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Est rat é g i a
Moacir Drska e Bruna Cortez
De São Paulo

O Google vai demitir cerca de 20%
dos funcionários da Motorola Mobi-
lity, para fazer com que a fabricante
de celulares volte a ter lucro.

Serão demitidos 4 mil emprega-
dos, dos atuais 20 mil. Dois terços
dessas reduções acontecerão fora
dos Estados Unidos. A empresa
também planeja fechar ou conso-
lidar 30 de suas 90 fábricas. Segun-
do comunicado publicado na SEC,
a agência reguladora do mercado
de capitais americano, a empresa
“mudará seu foco, de telefones
convencionais para dispositivos
mais inovadores e lucrativos”.

Sobre o Brasil, a Motorola Mobi-
lity afirmou, em nota, que o país
continua a ser um mercado impor-
tante: “Embora a Motorola Mobili-
ty espere que essa estratégia crie
novas oportunidades e ajude sua
unidade de dispositivos móveis a
retornar à lucratividade, a empre-
sa entende que essas mudanças se-
rão difíceis para os funcionários
afetados”. A companhia não infor-
mou se há previsão de cortes de
postos de trabalho no país.

O Google concluiu a compra da
Motorola — fabricante de celulares
e tablets baseados no Android —
em maio, por US$ 12,5 bilhões.
Agora, a companhia prevê gastar
até US$ 275 milhões com os cortes.
“Os investidores devem ver signifi-
cativas mudanças na receita da
Motorola por alguns trimestres”,
disse o Google no comunicado à
SEC. Acrescentou que apesar das
despesas, a ação deve ajudar a Mo-
torola a retomar a lucratividade.
(Com Dow Jones Newswires)

Banda larga Companhias reforçam
serviços baseados em fibra óptica

GVT e TIM
duelam por
inter net
mais rápida

NAVI/VALOR ECONÔMICO

Ricardo Sanfelice, diretor da GVT: “Nós garantimos as velocidades de banda larga porque temos uma rede nova”

Juliana Colombo
De São Paulo

Os consumidores buscam velo-
cidades de acesso à internet cada
vez maiores, à medida que usam a
rede para ver filmes, ouvir música e
fazer download de arquivos — ati -
vidades que requerem alta capaci-
dade de transmissão de dados. Es-
sa mudança de hábito dos usuá-
rios está na base de uma guerra de
ofertas entre duas operadoras no
Brasil: a GVT e a TIM. Todas as teles
já oferecem serviços em banda lar-
ga no país, que proporcionam ve-
locidades maiores, mas uma carac-
terística torna especial a batalha
entre as duas: são elas que fazem o
maior esforço para vender serviços
de acesso fixo baseados em uma
nova — e cara — infraestrutura de
fibras ópticas.

No início do mês, a TIM lançou
um serviço de banda larga similar
ao que já era oferecido pela G V T,
baseado em fibras ópticas. Proibi-
da pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) de vender
chips de celulares — uma restrição
anunciada no fim de julho e que
durou onze dias —, a TIM anteci-
pou o lançamento do serviço, pre-
visto para setembro. O Live TIM, in-

formou Rogério Takayanagi, presi-
dente da TIM Fiber — empresa cria-
da para o serviço de banda larga da
operadora— promete velocidades
iniciais de 20 megabits por segun-
do (Mbps), a R$ 90.

A GVT reagiu aumentando a ve-
locidade e reduzindo o preço de
seu pacote mais básico. Por R$ 60, o
usuário tem 15 Mbps, em vez de 5
Mbps como antes. A empresa tam-
bém tem apostado nos “combos”.
Quanto mais serviços o usuário
compra, mais desconto ele tem. “A
nossa intenção é dar ao usuário a
possibilidade de ter uma casa in-
teira conectada”, afirmou ao Va l o r ,
Ricardo Sanfelice, diretor de mar-
keting e produtos da GVT.

O duelo em torno da fibra ópti-
ca tem características próprias, co-
mo quem se aproxima mais da re-
sidência do usuário, o que, em tese,
garantiria maior qualidade. “Nós
conseguimos chegar mais próxi-
mos à casa do cliente”, disse Ta-
kayanagi. Segundo o executivo, o
serviço da TIM chega a 400 metros
da residência do cliente. A compra
da rede da AES Atimus, no ano pas-
sado, com 5,5 mil km de fibra, foi
feita pela TIM com a intenção de
entrar no mercado de banda larga
fixa, afirmou o executivo.

A banda larga da GVT chega a
800 metros da casa do usuário —
mais distante, portanto — mas
tem cobertura nacional. Na TIM,
o serviço é restrito, por enquanto,
a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

Da rede de fibra óptica até a ca-
sa do cliente — independente -
mente da distância —, a comple-
mentação é feita com cabos de
cobre, a infraestrutura mais tra-
dicional usada pelas operadoras.

A fibra óptica tem um custo al-
tíssimo. A consultoria americana
Heavy Reading estima que nos
serviços em que a fibra óptica
chega literalmente até a casa do
cliente são necessários R$ 2,5 mil
de investimento pelas operado-
ras por residência.

As grandes concessionárias,
como Te l e f ô n i c a e Oi, também
estão ampliando as redes de fi-
bra, ou adaptando as redes de co-
bre que herdaram com a privati-
zação da Telebrás, nos anos 90.
Dos 70 mil km de fibra óptica
que a Telefônica tem no Estado
de São Paulo, 11 mil km chegam
até a casa dos clientes.

A Oi começou a testar no fim
de julho o sistema de fibra óptica
que vai até a residência em 20 ci-
dades brasileiras. A intenção é
instalar a infraestrutura em 2,5
milhões de domicílios até 2015.

Para o executivo da GVT, che-
gar ao mercado depois das gran-
des operadoras tem suas vanta-
gens. A GVT não participou do
processo de privatização, o que
permitiu à empresa construir
uma rede feita inteiramente de
fibra óptica, com exceção do tre-
cho que chega à casa do cliente, a
chamada última milha. “As em-
presas de voz fizeram a rede para
voz e colocaram, depois, dados;
nós fizemos uma rede para da-
dos, que pode oferecer voz”.

A GVT entrou no mercado de
banda larga em 2002. As redes
mais novas garantiram à opera-
dora a fama de que entrega as ve-
locidades mais altas do país. En-
quanto a média das demais teles
não chega a 4 Mbps, a da GVT
tem sido de 12 Mbps, segundo le-
vantamento da consultoria Tele -
c o. “Não somos mineiros [a sede

da empresa é em Curitiba], mas
estamos ganhando clientes pelas
beiradas”, brincou Sanfelice.

Atualmente a GVT detém
10,8% do mercado de banda lar-
ga fixa do país, ficando atrás da
Oi, com 29,8%; da Net, com
27,1%; e da Telefônica, com
20,8%. A participação da GVT re-
presenta 1,8 milhão de assinan-
tes de internet fixa.

Até o momento, porém, a em-
presa não conseguiu chegar a um
dos mercados mais importantes
do país, o Estado de São Paulo.
Por não ter conseguido autoriza-
ção da prefeitura até agora, os
planos de chegar à capital paulis-
ta neste ano foram adiados. Mas,
segundo Sanfelice, o projeto será
retomado após as eleições muni-
cipais de outubro.

A empresa planeja investir
R$ 2,3 bilhões em infraestrutura
neste ano. A ideia é manter a per-
cepção de que está à frente na
corrida pela internet rápida.
“Nós garantimos as velocidades,
não sei se a concorrência conse-
g u i r á”, provocou Sanfelice.

Goog le
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Empresas, p. B2.




