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Telefônica fará plano para TV paga

de dólares foi a receita do Facebook no segundo trimestre, 32% mais que há um ano;
esse foi, porém, o menor ritmo de crescimento trimestral desde o início do ano passado

Google fecha acordo com editoras

Negócios

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

A Motorola anunciou ontem em
São Paulo sua próxima aposta pa-
ra cavar espaço entre Apple e
Samsung no mercado de smart-
phones. Apresentado na Europa
em setembro, o Razr i é o primei-
ro celular com processador Intel
lançado no Brasil. Ele consegue
tirar dez fotos em um segundo e

promete alta velocidade no de-
sempenho das tarefas, como na-
vegação na web.

O aparelho, equipado com An-
droid (o sistema operacional do
Google), começa a ser vendido
hoje nas lojas das operadoras
por R$ 1.299, como pré-pago.

O valor mais baixo, se compa-
rado aos R$ 2 mil necessários pa-
ra comprar a versão mais básica
do iPhone 4S desbloqueado no
site da Apple, é um dos argumen-
tos que fazem a Motorola crer
que, neste Natal, o Razr i estará
entre os três smartphones “top
de linha” mais vendidos no País.

Para alcançar essa meta, a com-
panhia vai desenvolver a maior
campanha publicitária dos últi-

mos cinco anos, segundo o dire-
tor de marketing da empresa, Ro-
drigo Vidigal. Além de um pro-
cessador potente, de 2GHz, será
mostrado ao consumidor que se-
gurar o aparelho é o mesmo que
estar com uma tela em mãos.

“É o telefone com maior área
útil de tela do mercado”, diz.
“Não há bordas. E a tela é do tipo
Super Amoled, o que representa
cores muito vivas e alta nitidez.”

“O aparelho é uma versão me-
nor e mais robusta da primeira
versão do Razr, o ‘top de linha’
da Motorola. Seu processador é
rápido e a tela realmente impres-
siona. A câmera rápida também
é um atrativo”, avaliou o cader-
no Link na época do lançamento

europeu. Comentários positivos
sobre o aparelho também apare-
cem em blogs de tecnologia.

A boa recepção da crítica, ago-
ra, tem de enfrentar a realidade
do mercado consumidor, que na
maioria das vezes se sente mais
atraído pela marca do que pelas
características técnicas. Fernan-
do Belfort, analista de tecnolo-
gia da consultoria Frost & Sulli-

van, acredita que, para uma em-
presa vencer no segmento dos
smartphones de ponta, é preciso
investir bastante na marca e na
experiência do usuário.

A Motorola tinha, em 2011, 8%
de participação no mercado bra-
sileiro, segundo levantamento
da Frost & Sullivan. A empresa
estava atrás de Apple, Samsung,
Nokia e Rim (a fabricante do

BlackBerry).
Levantar a bandeira de um

smartphone Intel (daí o ‘i’ no no-
me do aparelho) seria uma tenta-
tiva de a Motorola subir posi-
ções nesse ranking e de a Intel
ser mais expressiva também no
mercado móvel. A fabricante de
processadores Nvidia é, hoje, a
mais forte nesse segmento.

“É interessante essa parceria,
porque são duas empresas se es-
forçando muito para ter alguma
relevância nesse mercado”, ava-
lia Belfort. O aparelho é o segun-
do lançamento da Motorola Mo-
bility desde que a companhia foi
comprada pelo Google, em agos-
to do ano passado.

Em princípio, o Razr i será ven-
dido na Europa e na América La-
tina. O Brasil, segundo o vice-
presidente da Motorola Mobi-
lity, Sérgio Buniac, está entre os
três mercados mundiais mais im-
portantes para a empresa. /

COLABOROU TATIANA DE MELLO DIAS

● Países
Os Estados Unidos são o país
com o maior número de usuários
do Facebook: 166 milhões. Em
seguida vêm o Brasil (58 mi-
lhões), a Índia (55 milhões), a
Indonésia (47 milhões) e o Méxi-
co (38 milhões).

● Conexão
A maior parte dos usuários (600
milhões se conecta à rede por
meio de dispositivos móveis, co-
mo celulares, e 522 milhões
acessam a rede todos os dias.

● IPO
A abertura de capital do Face-
book, em maio, foi a segunda
maior da história dos EUA, com
US$ 16 bilhões, atrás apenas do
IPO da Visa (US$ 17,9 bilhões)

● Bilionários
Com a abertura de capital, a
maior rede social do mundo
criou dois dos bilionários mais
jovens do planeta: Mark Zucker-
berg e um de seus sócios, Dustin
Moskovitz, ambos de 28 anos

Motorola e Intel se unem para
disputar mercado de smartphones

Energia. GE mostra tecnologia
de turbinas a gás natural
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Facebook atinge 1 bilhão de usuários,
mas ainda tem de provar ser lucrativo

O grupo Telefônica Brasil deve
apresentar na próxima semana
um plano à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) pa-
ra a melhoria da prestação de ser-
viços e no atendimento aos con-
sumidores de TV por assinatura.
A previsão foi divulgada pelo su-
perintendente de serviços de co-

municação de massa da Anatel,
Marconi Maya, após reunião
com a empresa realizada ontem.

Na semana passada, a Anatel
lançou uma ofensiva que visa me-
lhorar a qualidade da TV paga,
dando um prazo de 30 dias para
as empresas apresentarem um
plano de ação, em vista do au-

mento de reclamações sobre o
setor. O grupo Telefônica Brasil
atua no segmento com a Vivo
TV, após a consolidação dos ser-
viços no Brasil sob a marca Vivo.

Segundo a Anatel, as princi-
pais reclamações envolvendo os
serviços de TV paga da empresa
são relacionadas a problemas na
cobrança, aos reparos dos servi-
ços e a dificuldades no cancela-
mento de assinaturas./ REUTERS

Questão. ‘Estamos ganhando bilhões de dólares’, disse Zuckerberg em um programa de entrevistas na TV americana

Tecnologia. Maior rede social do mundo chega a uma marca histórica num momento em que sofre questionamentos de investidores,
que duvidam da sua capacidade de dar lucro; desde que abriu o capital, em maio, ações da empresa tiveram queda de cerca de 40%

Nicho. Com Razr i, Motorola busca concorrer com a Apple

Novo aparelho da
fabricante americana
traz processador Intel
e terá como apelo um
preço menor que os rivais

O Google e um grupo de editores
chegaram a um acordo, encerran-
do sete anos de litígio sobre os
direitos das editoras e a missão
do Google de se tornar a maior
biblioteca digital do mundo.

A companhia de Internet e a
Associação dos Editores Norte-
Americanos (AAP, na sigla em in-

glês) disseram ontem que as edi-
toras dos EUA podem decidir
participar na produção de livros
e revistas disponíveis para o Goo-
gle digitalizar, para o seu projeto
de biblioteca. Outros termos do
acordo não foram divulgados.

“Isso mostra que os serviços
digitais podem proporcionar

meios inovadores para desco-
brir conteúdo e ao mesmo
tempo respeitar os detento-
res de direitos autorais”, dis-
se em comunicado Tom Al-
len, presidente da AAP.

O Google digitalizou cerca
de 15 milhões de livros, no que
foi chamado de um esforço pa-
ra oferecer acesso mais fácil
ao conhecimento do mundo. /
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A rede social Facebook supe-
rou a marca de um bilhão de
usuários em setembro, um ní-
vel de penetração global que
não só é excepcional para
uma rede com apenas oito
anos, mas também represen-
ta um desafio ainda maior pa-
ra sua busca por crescimento
sustentado.

O Facebook, que durante os
últimos quatro meses passou
por dificuldades na bolsa – após
uma abertura de capital no míni-
mo confusa em 18 de maio –, ad-
mitiu que uma desaceleração na
conquista de novos usuários é
inevitável, à medida que seu al-
cance mundial se expande.

E as dúvidas se a empresa con-
seguirá arrancar mais e mais dó-
lares de cada membro da rede
persistem. Essas dificuldades fi-
zeram com que o valor da em-
presa na bolsa tenha despenca-
do cerca de 40% desde a abertu-
ra de capital, embora as ações
ainda sejam negociadas a um
preço 45 vezes maior do que o
ganho projetado.

Apesar do número gigantes-
co, o anúncio, feito apenas on-
tem, de que a rede ultrapassou a
marca de um bilhão de usuários
em 14 de setembro confirma as
previsões de Wall Street de que
o crescimento realmente está
diminuindo. O crescimento do
último trimestre parece ter si-
do menor em termos de núme-
ros, sem falar na porcentagem,
do que os 54 milhões de novos
usuários registrados entre abril
e junho. Cerca de 45 milhões se
inscreveram no site a partir de
julho, quando o Facebook regis-
trava 966 milhões de usuários
até 14 de setembro.

Numa entrevista ao programa
Today, da rede NBC, o fundador
e presidente do Facebook, Mark

Zuckerberg, foi indagado pelo ân-
cora Matt Lauer por que, com
um bilhão de usuários, a compa-
nhia não estava “realizando gran-
des negócios”, e lucrando muito.
“Depende da sua definição de
realizar grandes negócios. O que
quero dizer é que estamos ga-
nhando bilhões de dólares”, Zuc-
kerberg revidou.

Receita. No seu último relató-
rio, o Facebook informou um
aumento de 32% da sua receita,
para US$ 1,18 bilhão no segun-
do trimestre. Mas este foi o me-
nor crescimento trimestral de

receita desde o primeiro tri-
mestre de 2011.

Fundado por Zuckerberg num
dormitório em Harvard, em
2004, o Facebook levou três
anos para alcançar 50 milhões de
usuários. Em 2010, esse número
saltou para 500 milhões. Mas,
com o Google lançando sua pró-
pria rede social e outros servi-
ços, como Twitter e YouTube,
competindo pelo tempo de nave-
gação dos usuários na internet, a
rede social está ávida para lançar
novos produtos e manter seus
membros engajados.

“A chave, é claro, é ganhar com

os usuários”, disse Dan Ernst,
analista da Hudson Square.

O Facebook, incitado pelas crí-
ticas sobre a eficácia dos seus
anúncios, as preocupações com
seus negócios na área dos celula-
res e dúvidas quanto ao cresci-
mento, procurou dar mostras de
reação no mês passado.

Em 11 de setembro, Zucker-
berg partiu para a ofensiva para
tranquilizar os investidores, fa-
zendo sua primeira aparição pú-
blica desde o IPO de maio, falan-
do confiantemente sobre as pers-
pectivas da empresa para atuar
na área dos celulares e sugerindo

que lançará novas iniciativas no
campo da busca e comércio ele-
trônico. Isso funcionou. As
ações da empresa que haviam caí-
do para menos de US$ 18, agora
são negociadas acima de US$ 21
– embora ainda bem abaixo do
seu valor quando da oferta públi-
ca inicial, que foi de US$ 38.

Zuckerberg disse que os anún-
cios em celulares estavam dan-
do melhores resultados para as
anunciantes do que a propagan-
da tradicional nos PCs. Além dis-
so, esta semana Sheryl Sand-
berg, chefe de operações do Face-
book, e um membro da diretoria,

Marc Andreessen, apareceram
no canal de negócios CNBC e par-
ticiparam de painéis numa im-
portante conferência sobre pro-
paganda em Nova York.

Segundo a companhia, seu si-
te conta agora com 600 milhões
de usuários que acessam o Face-
book nos celulares, um aumento
em relação aos 543 milhões que
ela tinha no final de junho. “São
cinco bilhões de pessoas no mun-
do que possuem celulares, de
modo que precisamos ter capaci-
dade para atender muito mais
pessoas e aumentar nossa base”,
afirmou Zuckerberg.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 out. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




