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O iPhone 5 ajudou a Apple a supe-
rar, nos Estados Unidos, o An-
droid, sistema operacional do
Google, informou ontem o insti-
tuto de pesquisa Kantar World-
Panel. A participação da empre-
sa no mercado americano nas 12
semanas até 28 de outubro do-
brou para 48,1%, ante o mesmo
período de 2011, e ficou próxima
do seu recorde de 49,3%, alcança-
do no início de 2012. Já a fatia do
Android caiu de 63,3% para
46,7%.

“A última vez que vimos o iOS
ultrapassar o Android nos Esta-
dos Unidos foi na época do lança-
mento do iPhone 4S. Acredita-
mos que a Apple vá bater seu re-
corde anterior de 49,3% e con-
quistar a maior participação do
mercado americano de sua histó-
ria nos próximos dois períodos”,
disse um analista da Kantar.

Na Europa, no entanto, o An-
droid continua na liderança. A fa-
tia que a plataforma tem na Ale-
manha é de 74% e na Espanha,

82%. Considerando os cinco
maiores mercados do continen-
te, a empresa de Steve Jobs apre-
senta recuperação. A participa-
ção dos aparelhos da companhia
saltou de 1% para 21% na região
em um ano, enquanto a do An-
droid foi de 51% para 64%.
A pesquisa também mostrou
que a lealdade dos consumido-
res à marca Apple é o que respon-
de pela maior parte das vendas.
Sessenta e dois por cento dos
que compraram um iPhone 5 já

eram donos de versões ante-
riores do smartphone. Os con-
sumidores que substituíram
o Android pelo iPhone soma-
ram 13% das vendas. Já os que
abandonaram um BlackBerry
pelo celular da Apple totaliza-
ram 6%. Segundo o estudo,
92% dos donos de iPhone dis-
seram escolher um novo iPho-
ne na próxima compra.

Demissão. Apesar de domi-
nar o mercado americano, a
Apple vive um momento con-
turbado no escopo gerencial.
Fontes afirmaram que a em-
presa demitiu o executivo Ri-
chard Williamson, que lidera-
va o grupo responsável pela
área de aplicativos de mapas.
A informação foi divulgada pe-
la agência de notícias Bloom-
berg, citando pessoas com co-
nhecimento do assunto.

No fim do mês passado, o
presidente da Apple, Tim
Cook, forçou o afastamento
de Scott Forstall, chefe do gru-
po de software para celulares.
Considerado o braço direito
de Steve Jobs por um longo
período, ele foi convidado a se
retirar depois de anos de atri-
to com outros executivos do
alto escalão e também por se
recusar a assumir o fracasso
do novo sistema de mapas. As
falhas no aplicativo fizeram
Cook pedir desculpas e reco-
mendar o uso de sistemas dos
concorrentes. Isso deu início
a uma grande mudança na ad-
ministração da companhia.
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Egípcio quer Telecom
Italia maior no Brasil

Lílian Cunha

O mercado voltou a conside-
rar que cerveja vale mais que
petróleo. Esta semana, a Am-
bev não só voltou a ultrapas-
sar a Petrobrás, como tam-
bém superou a colombiana
Ecopetrol, tornando-se assim
a companhia aberta de maior
valor de mercado da América

Latina, avaliada em US$ 120,1
bilhões (R$ 249,9 bilhões),
conforme a consultoria Eco-
nomática.

No pregão de ontem, as ações
da Petrobrás tiveram queda de
1,65%, baixando o valor de merca-
do da companhia para US$
118,36 bilhões (R$ 246,3 bi-
lhões). A Ecopetrol fechou o dia
valendo US$ 119,5 bilhões.

A Ambev, que havia superado
a Petrobrás na semana passada
por um dia, voltou na segunda-
feira a ultrapassar a petroleira
brasileira. Ontem, mesmo com
queda de 0,23%, se manteve à
frente da empresa e ainda pas-
sou a colombiana.

“Os investidores têm procura-
do ações mais defensivas e as em-
presas de bens de consumo brasi-
leiras se encaixam nesse perfil. A
Ambev é a maior delas”, explica
o analista Gabriel Vaz de Lima,
do Barclays Capital. “Além dis-
so, a cervejaria é boa geradora de
caixa, paga dividendos e não tem
dívidas.”

A Ecopetrol vem perdendo va-
lor de mercado desde a sexta-fei-
ra. Várias ações colombianas ti-
veram queda desde então. Isso
porque o Banco Central do país
anunciou na semana passada
que a economia local está desace-
lerando em um ritmo mais forte
que o esperado.

Já a Petrobrás vem se desvalo-
rizando por conta do preços dos
combustíveis que, segundo a
Quantitas Asset Management,
estão defasados em cerca de 25%
por falta de reajustes. Na Colôm-
bia, a Ecopetrol reajusta preços
mensalmente conforme a varia-
ção no mercado internacional.

Aqui, o último aumento foi em
junho, com alta de 7,38% para a
gasolina e 3,94% para o diesel,
nas refinarias. Os porcentuais,
segundo analistas, não foram su-
ficientes e podem afetar os inves-
timentos da empresa. “Enquan-
to a Petrobrás vê atrasos em seus
projetos futuros do pré-sal, a Am-
bev aproveita o crescimento de
sua receita em termos reais”, diz
Marcel Mitsuo Kussaba, chefe
da área de análise de investimen-
tos da Quantitas.

iPhone 5 faz Apple ultrapassar
o Google nos Estados Unidos

Ambev se torna empresa mais valiosa da América Latina
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Montadoras
integram
smartphones
aos carros
GM e Ford anunciam novas tecnologias
para carros responderem a comando de voz

DUBAI

O empresário egípcio Naguib Sa-
wiris pretende reestruturar a Te-
lecom Italia e prepará-la para
crescer no Brasil, caso os acionis-
tas da controladora da TIM acei-
tem o aumento de capital de € 3
bilhões (US$ 3,9 bilhões) propos-
to por ele. Sawiris, que chegou a
ser dono da Wind, terceira
maior operadora móvel da Itália,
pode se tornar um dos maiores
acionistas da companhia com o
aumento de capital.

São poucos os detalhes de que
se tem conhecimento, mas o em-
presário disse ter proposto que o
aumento de capital esteja aberto
a todos os acionistas, e não só a
ele, e que a operação deve ser
conduzida com o atual preço de
mercado,€0,70 por ação.

Isso não deve agradar os de-
mais acionistas da Telecom Ita-
lia, entre eles a Telefónica e três
instituições financeiras italia-
nas que, juntas, detêm 22,4% do
grupo, por meio da holding Tel-
co, que não é listada em bolsa.

Esses acionistas avaliam a con-
troladora da TIM em € 1,50 por
ação. Na segunda-feira, a Findim
Group, que tem 5% da empresa,
disse que€ 1,50 é o “preço justo”
para um aumento de capital.

Sawiris, contrariando a ten-
dência de desinvestimento no
sul da Europa por causa da crise,
poderá convocar seus antigos só-
cios na Wind para fazer a Tele-
com Italia voltar a crescer. “Esta
proposta dará estrutura financei-
ra mais estável, maior crescimen-
to na América Latina e no Brasil,
e melhor gestão com a entrada
de pessoas que conhecem bem o
mercado italiano”, afirmou.

Sawiris procurou a Telefónica
e os outros acionistas da Telco
sobre um possível aumento de
capital na holding, mas, diante
da recusa, procurou diretamen-
te o grupo italiano./ REUTERS

Chris Woodyard / USA TODAY

Os motoristas fissurados em tec-
nologia que sentem falta de não
poder conversar com o “Siri”, o
assistente tagarela que a Apple
incluiu em seu mais recente mo-
delo de iPhone, estão prestes a
receber uma grande ajuda da Ge-
neral Motors.

Num anúncio feito ontem no
Salão do Automóvel de Los Ange-
les, a GM diz que descobriu uma
maneira de conectar o Siri aos
novos sistemas “infotainment”
de seus dois carros de menor por-
te, o Chevrolet Spark e o Sonic.
Mesmo atrás do volante, os mo-
toristas poderão continuar con-
versando com o Siri e executar
as mesmas tarefas ativadas por
comando de voz que costumam
executar em seus smartphones,
seja consultar os resultados dos
últimos eventos esportivos ou
simplesmente ligar para um ami-
go. A diferença é que agora pode-
rão fazer isso sem tirar os olhos
da rua ou da estrada.

O novo componente é um si-
nal de como as montadoras se

esforçam para incorporar em
seus carros as últimas novidades
tecnológicas criadas para os
smartphones. É uma alternativa
a inserir recursos tecnológicos
nos painéis e correr o risco de
que em poucos anos os veículos
pareçam antiquados. Os proprie-
tários dos modelos Spark e So-
nic também poderão usar um
aplicativo de celular que custa
US$ 0,50 para pôr em ação um
sistema de navegação completo
no painel do carro.

Para não ficar atrás, a Ford
anunciou o aprimoramento de
seu sistema de reconhecimento
de voz e uma sincronia facilitada
dos novos smartphones com o
sistema “infotainment” que será
instalado em seu modelo mais
barato e de menor porte, a ver-
são 2014 do Fiesta.

Os anúncios das duas monta-
doras foram um prelúdio da apre-
sentação à imprensa do salão do
automóvel realizado em Los An-
geles, a metrópole em que se ob-
serva a maior concentração de
vendas de carros pequenos dos
Estados Unidos.

Tanto Ford como GM estão
abastecendo seus modelos mais
baratos e de menor porte com a
última palavra em tecnologia, a
fim de atrair os consumidores
mais jovens, que não conseguem
passar um minuto longe de seus
dispositivos digitais.

O esforço de ambas as monta-
doras é facilitar o uso dos smart-
phones pelo motorista e, ao mes-
mo tempo, impedir que isso o
distraia e o atrapalhe na condu-
ção do veículo. A GM, por exem-
plo, permitirá que os usuários de
iPhone ativem o Siri por meio de
botões instalados no próprio vo-

lante do automóvel. A empresa
se refere à extensão do assisten-
te de comando por voz ao siste-
ma infotainment MyLink do car-
ro como modo “Siri com Olhos
Livres”.

“O Siri com Olhos Livres esta-
rá disponível no Spark e no Sonic
muito antes de chegar às marcas
de luxo”, diz Cristi Landy, dire-
tor de marketing para carros pe-
quenos da Chevrolet. “Uma co-
nectividade segura, fácil, confiá-
vel e móvel é a prioridade máxi-
ma dos nossos clientes, e o Siri
complementa as funções já em-
butidas no MyLink.”

Para extrair o máximo das me-
lhorias feitas no reconhecimen-
to de voz do sistema MyFord
Touch do Fiesta, a Ford aumen-
tou as dimensões da tela do con-

sole central do carro de 4 para 6,5
polegadas.

O motorista não terá de pro-
nunciar tantas palavras para exe-
cutar funções simples no Fiesta,
informa a Ford. Em vez de usar a
expressão “toque o gênero jazz”,
o condutor poderá dizer apenas
“toque jazz” quando quiser sele-
cionar as faixas que serão repro-
duzidas pelo aparelho de som do
carro.

O novo sistema “ajudará o
Fiesta a se diferenciar de seus
concorrentes”, diz Michelle
Moody, a gerente de marketing
multiveículos da Ford.

Falha. Scott Forstall, ex-executivo da Apple, mostra aplicativo de mapas que gerou polêmica

Sincronia. O Spark será um dos modelos da GM que permitirá ao motorista dar comando ao celular usando o painel do carro

Naguib Sawiris fez oferta
bilionária para entrar no
capital do grupo italiano,
mas proposta não
agrada atuais acionistas

Cerveja. Avaliação é que Ambev gera caixa e não tem dívidas

● Compactos

Fabricante de bebidas
superou esta semana a
colombiana Ecopetrol,
do setor de petróleo,
em valor de mercado

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.

CRISTI LANDY
DIRETOR DE MARKETING PARA
CARROS PEQUENOS DA CHEVROLET
“O Siri com Olhos Livres estará
disponível no Spark e no Sonic
muito antes de chegar às marcas
de luxo.”
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