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SMARTPHONES

RIM ganha impulso com lançamento do BB10
A RIM ganhou um impulso quando um de seus maiores críticos
aumentou a recomendação para sua ação, antecipando-se ao
lançamento dos dispositivos BlackBerry 10. O aumento do rating
pelo analista Peter Misek, da Jefferies & Co. Misek baseou sua
visão mais otimista do lançamento do BB10, agendado para 30 de
janeiro, diante de uma reação favorável das empresas de telecom
aos dispositivos e ao novo sistema operacional. Reuters

Ericsson prevê novos
aportes em suas redes
Nelson Ching/Bloomberg

Mesmo com desempenho ruim,
sueca diz que é única saída para
dar conta do tráfego de dados

Dilema das antenas
não vai atrasar 4G
Diretor-geral da Telefônica-Vivo
diz que não vê risco para a
implementação do sistema
Reuters
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Tráfego de dados no Brasil deve aumentar 19 vezes em 6 anos
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As dificuldades para instalação
de antenas permanecem no centro das discussões entre operadoras de telecomunicações e o
governo, mas não deverão afetar a implantação de redes de
quarta geração de telefonia móvel (4G), segundo o diretor-geral da Telefônica Vivo, Paulo Cesar Teixeira, na quarta-feira.
“Não vemos (risco para o
4G). Estamos trabalhando, é
um esforço muito grande e o governo está apoiando”, disse ele
a jornalistas, após participar do
evento Ericsson Business Innovation Forum.
“A gente está vendo de forma
positiva a questão das antenas,
até porque o governo está interessado em apoiar esse tema.”
As operadoras de telefonia
móvel reclamam das regras em
muitas cidades que dificultam a
instalação de novas antenas, e
afirmam que isso dificulta a melhora do tráfego em suas redes.
Ranking de qualidade

tworking Index Global Mobile
Data Traffic Forecast for 2011 to
2016” destaca ainda que com as
expectativas dos consumidores
cada vez maiores por conteúdos
on-demand ou streaming versus conteúdo simplesmente baixado, o tráfego de nuvem móvel irá aumentar, crescendo 28
vezes entre 2011 e 2016, com
um expansão anual de 95%.
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A sueca Ericsson prevê que o
tráfego de dados em aparelhos
móveis dobrará a cada ano até
2018, levando a novos investimentos em rede. A fabricante
calcula que a própria rede receba 40% desse tráfego e afirma
que a disparada nas vendas de
smartphones e tablets fez as redes receberem mais vídeos e
músicas do que voz, o que exige
maior capacidade.
Até o fim do ano, haverá
mais de 6,6 bilhões de assinantes de telefonia móvel no mundo, pouco menos que a população, segundo relatório semestral da Ericsson.
As assinaturas para uso da rede em equipamentos como PCs
e smartphones dobrarão para 4
bilhões em 2018, segundo o estudo da companhia.
Os smartphones responderiam sozinhos por 2,3 bilhões,
ante o total de 1,1 bilhão previsto para o fim deste ano.
Ainda que o tráfego esteja aumentado, as operadoras de telefonia continuam com dificuldade para fazer os clientes pagarem muito mais, o que reduz as
margens de lucro diante da crise. Isso prejudicou os fornecedores de equipamentos, que já sofriam com a concorrência acirrada e a menor diferenciação entre um produto e outro.
A Ericsson teve queda de 17%
nas vendas da divisão de redes
no terceiro trimestre e planeja
demitir 1,55 mil funcionários.
A franco-americana AlcatelLucent sofreu prejuízo pelo segundo trimestre seguido, e a
chinesa ZTE teve o primeiro
prejuízo trimestral desde que
entrou para a Bolsa de Hong
Kong, em 2004.
A Nokia Siemens Networks
vai demitir 25% do quadro de
funcionários para cortar custos
em ¤ 1 bilhão.
No entanto, os otimistas do
setor de equipamento dizem
que as vendas crescentes de
smartphones e tablets farão as
operadoras investirem em redes de quarta geração (4G), em
que a Ericsson prevê uma rápida expansão. Mas nem só de
smartphones e tablets depende
o crescimento do tráfego de dados no mundo.
Estudo “Cisco Visual Ne-
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Tablets e
smartphones
conectados à web
devem ultrapassar
o número da
população do planeta
Pelo levantamento da Cisco,
o tráfego mundial de dados móveis aumentará 18 vezes entre
2011 e 2016. Para o Brasil, porém, é esperado um aumento
de 19 vezes. Esse volume de dados previsto equivale a 33 bilhões de DVDs ou 4,3 quatrilhões de arquivos MP3. Ou ainda 813 quatrilhões de mensagens de texto (SMS).
O esperado aumento acentuado no tráfego móvel é devido,
em parte, a um aumento proje-

tado no número de dispositivos
móveis conectados à internet,
que excederá o número da população do planeta, que segundo
as estimativas das Nações Unidas (ONU), deve ser de 7,3 bilhões de habitantes até 2016.
Entre 2011 e 2016, a Cisco estima que o tráfego global de dados móveis superará em três vezes o tráfego global de dados fixos. Apenas o volume de tráfego adicional para a internet móvel entre 2015 e 2016 equivale a
aproximadamente três vezes o
tamanho estimado de toda a internet móvel em 2012.
Segundo a Cisco, a América
Latina será uma das regiões do
mundo que mais terá acelerado
em 2016 o tráfego de dados. Até
então, calcula-se que um crescimento anual médio de 49% para a região, ficando atrás apenas
de África e do Oriente Médio
(58% de média). E a região da
Ásia do Pacífico será a que mais
dados gerará em 2016, seguida
pela América do Norte.
Nas casas, a música online será o serviço mais usado — 79%
dos usuários domésticos —,
mas o que terá um crescimento
mais rápido será o serviço de telefonia por internet (VoIP), cada vez mais popular. ■ Com Redação

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Empresas, p. 25.

O governo federal vai exigir o
cumprimento de compromissos
de qualidade firmados pelas operadoras de telefonia, disse o mi-

nistro das Comunicações, Paulo
Bernardo, citando as sanções
impostas pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
Recentemente, a Anatel suspendeu uma promoção da Tim,
às vésperas da divulgação de relatório trimestral sobre a qualidade dos serviços das operadoras móveis.
“Parece que o pessoal da área
comercial (da Tim) bolou uma
promoção, mas a área tecnológica não estava totalmente amarrada”, disse Bernardo.
O ministro afirmou que ainda
não tem os resultados do relatório trimestral, mas que a Anatel
vai exigir o cumprimento dos
compromissos firmados pelas
empresas após as punições impostas às operadoras em julho.
“Nós queremos qualidade,
não estamos atrás de punir,
mas a entidade reguladora tem
que ser respeitada”, afirmou
Bernardo.
O ministro disse também
que está discutindo com a presidente Dilma Rousseff a antecipação do cronograma de implantação da TV digital em todo
o país e o adiantamento o leilão
da faixa de 700 megahertz para
banda larga 4G. “Nós vamos discutir principalmente a questão
da TV digital. Temos ideia de
mudar o cronograma e a possibilidade de licitar a frequência
de 700 megahertz.” ■

SAP faz parceria com Grupo
Trust, de agronegócio
Novo canal tem como objetivo
consolidar a presença no setor,
a partir da aquisição da Biosalc
ITWeb
redacao@brasileconomico.com.br

A SAP anuncia a chegada de um
novo parceiro à sua base de canais. Trata-se do Grupo Trust,
cuja aliança terá foco nas verticais de agronegócios e manufatura. Com matriz em São Paulo
e filiais em Ribeirão Preto (SP),
Curitiba, Rio de Janeiro, Colômbia e Estados Unidos, o novo canal visa consolidar a presença
no segmento de agro a partir da
aquisição da Biosalc.
A equipe atual do grupo soma
40 consultores, além do time especializado que está sendo preparado para atuar nas verticais.
“Nossa visão é focar nessas

duas frentes, desenvolver todo
o processo de vendas, suporte e
implementação de projetos,
além de atingir os objetivos de
crescimento e posicionamento
esperado pela companhia”, diz
o vice-presidente executivo do
grupo, Cesar Alves, em nota.
O trabalho conjunto entre as
empresas deve impulsionar o
crescimento do grupo em, no
mínimo, 40%, chegando a 2013
com faturamento entre R$ 50
milhões e R$ 60 milhões; e, em
2015, com R$ 100 milhões. Nesse período, as soluções SAP devem representar de 30% a 40%
do negócio.
O foco inicial da Trust com a
nova parceria serão os cerca de
150 clientes de sua base instalada, basicamente das áreas de
plantio de grãos, cana-de-açúcar e produção de biodiesel. ■

