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Desempenho em shows pode prejudicar T4F
E n t ret e n i m e n to
Bruna Cortez
De São Paulo

A Time for Fun (T4F) informou
ontem que seus resultados no
quarto trimestre sofrerão impacto
negativo pelo desempenho abaixo
do esperado de alguns conteúdos,
especialmente de música ao vivo.
Na semana passada, a cantora Ma-
donna, uma das principais atra-

ções da T4F para a temporada de
fim de ano, se apresentou em São
Paulo. O estádio do Morumbi, pal-
co da apresentação, estava com
parte das arquibancadas vazias
nos dois dias de show.

Em fato relevante enviado on-
tem à Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), a T4F informou que
a postergação de alguns eventos
de música ao vivo também vai in-
fluenciar de maneira negativa os
resultados, assim como a desvalo-

rização cambial de mais de 20%,
com o consequente impacto nos
custos de contratação de artistas
internacionais e nos demais custos
de produção atrelados ao dólar.

O mau desempenho nos even-
tos de música ao vivo foi atribuído
pela companhia a fatores como a
desaceleração da economia e a “ex -
cessiva oferta de shows e diluição
do potencial de patrocínio em um
maior número de eventos”.

Durante teleconferência de re-

sultados do terceiro trimestre,
analistas questionaram o fato de
a T4F trazer ao país em curto pe-
ríodo as cantoras Lady Gaga e
Madonna. A companhia disse
ontem que vai adotar novos cri-
térios para escolher seus conteú-
dos, com “uma posição mais con-
servadora e seletiva”. A empresa
informou ainda que “essas alte-
rações poderão resultar em um
novo patamar de margem Ebit-
d a” em curto prazo.

Para Oi, demanda por
4G ainda vai demorar
Faixa de frequência
Marta Nogueira
Do Rio

O diretor de tesouraria e de re-
lações com investidores da Oi,
Bayard Gontijo, afirmou que a
companhia não espera forte de-
manda na utilização da tecnolo-
gia de quarta geração (4G) de te-
lefonia celular imediatamente
após o lançamento do serviço. A
afirmação do executivo foi feita
durante palestra organizada pe-
la Associação Nacional dos Ana-
listas e Profissionais de Investi-
mento de Mercado de Capitais
(Apimec), no Rio de Janeiro.

Gontijo afirmou que os usuá-
rios mais frequentes da tecnolo-
gia de terceira geração vão mi-
grar mais rapidamente para a
quarta geração. No entanto, o
executivo disse que os clientes
que não utilizam tanto o serviço

3G vão, inicialmente, aumentar a
capacidade dos seus planos.

Segundo Gontijo, os usuários
de maior poder aquisitivo, que
estão no topo da pirâmide, são os
que provavelmente migrarão ini-
cialmente para 4G, enquanto os
de menor renda, que formam a
base da pirâmide, tendem a se
manter na tecnologia, mas inves-
tindo no aumento da capacidade
de navegação na internet.

Gontijo afirmou também que
somente haverá um crescimento
mais expressivo dos clientes pós-
pagos em relação aos pré-pagos
quando a tarifa de interconexão
entre operadoras de telefonia for
reduzida. “Com a diferença [de
preços] que existe hoje dificilmen-
te um cliente pré-pago migra para
o pré-pago porque é uma diferen-
ça bastante grande da tarifa”, disse
o executivo. E a tarifa de intercone-
xão é decisiva para o segmento
pré-pago, disse ele.

Vendas globais de
aparelhos móveis
crescem 26,5%
Conectividade

De São Paulo
As vendas mundiais de disposi-

tivos móveis conectados, que en-
globam computadores, tablets e
smartphones, crescerão 26,5% no
quarto trimestre em comparação
com o mesmo período do ano
passado, para 362 milhões de
unidades e receita de US$ 169,2
bilhões, estima a consultoria IDC.
No terceiro trimestre, os embar-
ques desses produtos aumenta-
ram 27,1% frente ao mesmo pe-
ríodo de 2011 e somaram 303,6
milhões de unidades e fatura-
mento de US$ 140,4 bilhões.

De acordo com a consultoria, o
crescimento no último trimestre
do ano será impulsionado pelas
vendas de tablets, que podem au-
mentar 55,8%. As vendas de smart-
phones, por sua vez, terão incre-
mento de 39,5%. O mercado de PCs
sofrerá um leve declínio.

A sul-coreana Samsung liderou
as vendas globais de dispositivos
móveis conectados no terceiro tri-
mestre. A companhia elevou os
embarques em 97,5% ante o tercei-
ro trimestre de 2011, para 66,1 mi-
lhões de unidades. A participação
de mercado subiu 7,8 pontos per-
centuais, para 21,8%. A Apple ocu -
pou a 2a posição, com 15,1% de
participação, ante 13,9% um ano
antes. As vendas da americana
cresceram 38,3%, para 45,8 mi-
lhões de unidades.

A chinesa Lenovo elevou sua
participação para 7%, comparada a
5,5% do ano passado, com 21,1 mi-
lhões de unidades vendidas, ou
60% mais que em 2011. A Sony
manteve sua participação em 3,6%,
com 11 milhões de aparelhos ven-
didos, volume 25,4% superior ao
verificado no terceiro trimestre de
2011. Já a H e w l e t t - Pa c k a r d (HP) foi
a única a perder mercado no perío-
do. As vendas da companhia caí-
ram 20,5%, para 14 milhões de uni-
dades. E sua participação no mer-
cado global foi de 4,6%, ante 7,4%
um ano antes.

No cenário traçado pela IDC, as
vendas mundiais de dispositivos
conectados será de 1,19 bilhão de
unidades em 2012. Desse total,
717,5 milhões serão vendas de
smartphones e o restante será di-
vidido entre computadores de
mesa (149,2 milhões), notebooks
(205,1 milhões) e tablets (122,3
milhões). Até 2016, o mercado
poderá praticamente dobrar, che-
gando a 2,11 bilhões de unidades
e receita de US$ 796,7 bilhões,
sendo 1,4 bilhão de smartphones,
282,7 milhões de tablets, 268,8
milhões de notebooks e 151 mi-
lhões de computadores.

De 2011 a 2016, os PCs e note-
books, que respondiam por 39,1%
das vendas globais, cairão para
19,9% do total. Os smartphones
vão elevar a participação de 53,1%
para 66,7%; e os tablets, de 7,7%
para 13,4%. (CB)
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João Stricker, diretor-geral da RIM no Brasil: aposta em aparelhos de alto valor adicionado para setor empresarial

Cibelle Bouças
De São Paulo

As indústrias de software que
desenvolvem sistemas operacio-
nais para celulares vivem um im-
passe. Ao mesmo tempo em que
tentam ganhar participação no
mercado de smartphones, enfren-
tam dificuldades para tornar esse
negócio tão rentável quanto os
aparelhos são atraentes aos consu-
midores. Companhias como No -
kia (dona do quase extinto sistema
operacional Symbian) e Research
In Motion (RIM, dona do BlackBer-
ry), que dominaram esse mercado
por anos, viram sua participação
de mercado e seus lucros mingua-
rem nos últimos cinco anos com a
chegada do sistema Android, do
Google — de código aberto e que,
portanto, não exige o pagamento
de licença de uso, como os demais
sistemas proprietários.

Agora, as companhias de
software lutam para recuperar
participação de mercado e tor-
nar a operação mais lucrativa.

O relatório mais recente da con-
sultoria Gartner confirma a lideran-
ça do Google. No terceiro trimestre,
os smartphones com o sistema An-
droid somavam 122,5 milhões de
unidades, ou 72,4% do mercado. Um
ano antes, o Google detinha 52,5%
desse mercado. A Appleocupou a se-
gunda colocação, com 23,6 milhões
de aparelhos vendidos, ou 13,9% de
participação, ante 15% em 2011. A
Microsoft elevou sua fatia em 0,9
ponto percentual, para 2,4%. RIM e
Nokia perderam espaço. A RIM deti -
nha 5,3% de participação no terceiro
trimestre, ante 11% um ano antes. A
participação da Nokia era de 2,6%,
comparada a 16,9% no ano passado.

Já em rentabilidade, a vitória é
da Apple. Horace Dediu, analista
da consultoria americana A s y m c o,
calculou a variação no lucro opera-
cional das companhias. No trimes-

tre, a Apple lucrou US$ 7,95 bi-
lhões com smartphones, incluin-
do a venda dos aparelhos. O Goo-
gle teve um ganho de US$ 336 mi-
lhões com os sistemas Android.

E enquanto a margem da Apple
dobrou em 12 meses até setembro,
para 46%, as margens dos demais
competidores declinaram e fica-
ram negativas em até 13%, no caso
da RIM. “O problema para o Goo-
gle é que suas margens parecem
declinar à medida que as vendas
de aparelhos crescem. Isso indica
que o negócio de celulares está
menos lucrativo”, afirmou Dediu.

Como a Apple, o Google desen-
volveu seu sistema operacional e a
ele foram adicionados milhares de
aplicativos, que tornam os apare-
lhos Android mais atraentes ao
consumidor. Mas como se trata de
um software livre, o Google não re-
cebe por licença de uso do An-
droid. A principal fonte de receita
é a venda de aplicativos pagos.
Ainda assim, a gigante recebe 5%
do valor de venda dos aplicativos,
ante 30% da Apple — que também
recebe pelo uso do sistema iOS e
pela venda do aparelho.

Em meio a esse cenário, Goo-
gle e Microsoft avaliam lançar
aparelhos com marca própria,
para embutir alguma margem
nas vendas de smartphones. Há
uma expectativa de que o Google
possa revitalizar a Motorola
(atual Motorola Mobility), que
ainda detém 2% do mercado glo-
bal de celulares. Procurado pelo
Va l o r , o Google preferiu não se
pronunciar sobre o assunto.

A Microsoft, por sua vez, pode
trazer um novo fôlego à Nokia, sua
parceira no Windows Phone e de-
tentora de 19,2% do mercado de
aparelhos de telefonia móvel. A
companhia, que trabalha para tor-
nar o Windows Phone a terceira
força no segmento de sistemas
operacionais móveis, preferiu fa-

zer acordos com poucos fabrican-
tes — Nokia, Samsung, HTC e
H u aw e i . E tenta reforçar a oferta de
aplicativos regionais, aproveitan-
do o ecossistema de seus parceiros
para outros sistemas de seu portfó-
lio. “Queremos estender esse rela-
cionamento com fabricantes e de-
senvolvedores de aplicativos para
o segmento de smartphones”, dis-
se Celso Winik, gerente-geral de
Windows Phone no Brasil.

Para Dediu, o desafio para a Mi-
crosoft é convencer fabricantes a
embutir US$ 85 de licença pelo sis-
tema operacional no preço dos
smartphones — em um mercado
de preços declinantes. No caso do
Google, líder no segmento de apa-
relhos de baixo custo, a chegada de
sistemas mais sofisticados preocu-
pa. “Se sistemas concorrentes ga-
nham um nível muito alto, parcei-
ros do Google podem se questio-
nar se vale a pena manter a aposta
no Android”, disse Bruno Freitas,
analista da IDC Brasil.

A RIM seguiu um caminho simi-
lar ao da Microsoft, ao desenvolver
um sistema operacional para apa-
relhos de mais alto valor agregado,
com recursos sofisticados de áu-
dio, vídeo, segurança e sistemas
multitarefas, mais apropriados ao
mercado empresarial. “A RIM in-
vestiu muito em inovação e terá
uma atuação agressiva em 2013”,
afirmou João Stricker, diretor-ge-
ral da RIM no Brasil.

Fernando Belfort, analista sênior
da Frost & Sullivan, disse que Mi-
crosoft e RIM foram as que mais
empreenderam esforços para enri-
quecer seus ecossistemas e as ofer-
tas de aplicativos. “A RIM ainda pos-
sui forças, como a segurança do seu
sistema e a integração dos apare-
lhos com plataformas de compa-
nhias gigantes. Se fizer um bom
lançamento, pode surpreender e
recuperar mercado”, afirmou. (Co -
laborou Moacir Drska)

Cenário Grupos como Microsoft e Google lutam para
tornar vendas de sistemas operacionais mais lucrativas

Smartphone rentável
é desafio para
gigantes de software

Telefones geram lucro operacional
para três fabricantes, diz consultoria
De São Paulo

As dificuldades de se obter lucro
com smartphones não são exclusi-
vidade dos desenvolvedores de sis-
temas operacionais. Os fabricantes
dos aparelhos se veem diante de
um mercado ávido por inovações,
mas que demandam produtos a
preços cada vez mais baixos. No
terceiro trimestre, os principais fa-
bricantes de smartphones — Ap -
ple, Samsung, Nokia, LG, Research
In Motion (RIM), HTC, L e n o v o, ZTE
e Sony Ericsson — anunciaram no-
vos aparelhos para atrair consumi-
dores. Mas apenas três registraram
lucro operacional no período —
Apple, Samsung e HTC.

A consultoria Asymco estima
que o lucro operacional do merca-
do global de smartphones cresceu
55% no terceiro trimestre em rela-
ção ao mesmo intervalo do ano
passado, para US$ 13,2 bilhões. No
período, a Apple respondeu por
60% desse resultado, com lucro
operacional de US$ 7,95 bilhões.
Em seguida aparecem a Samsung,
com 38,5% de participação, ou lu-
cro de US$ 5,1 bilhões; a HTC, com
1,3% de participação e resultado de
US$ 168,8 milhões; e a LG, com
0,14%, ou US$ 19 milhões.

Um ano antes, a Apple respondia
por 56% do lucro operacional do se-
tor, com US$ 4,77 bilhões; seguida
por Samsung, com 25% de participa-
ção (US$ 2,13 bilhões); HTC e RIM fi-
cam cada uma com 8% e lucro seme-
lhante de US$ 680,8 milhões; Nokia,
com 2% (US$ 170 milhões); e Sony
Ericsson, com 1% (US$ 85 milhões).

Os resultados positivos para Ap-
ple, Samsung e HTC são explicados
pelas estratégias adotadas por ca-
da fabricante no segmento de
smartphones. A Apple manteve a
sua estratégia de trabalhar com o
conceito de exclusividade, ao ofe-
recer aparelhos novos de alto valor
adicionado. A HTC seguiu a linha
oposta: investiu no aumento da
oferta de aparelhos, com foco em
smartphones de baixo custo, cujas
vendas explodiram principalmen-
te na China este ano.

Horace Dediu, analista da con-
sultoria americana A s y m c o, disse
que o grande destaque no trimes-
tre não foi a Apple, com seu forte
lucro operacional, mas a Samsung,
que melhorou seu resultado finan-
ceiro com a ampliação da oferta de
aparelhos. No primeiro trimestre
de 2010, 3% dos aparelhos celula-
res da Samsung vendidos eram
smartphones. No terceiro trimes-

tre deste ano, já representavam
54% do total. O preço médio por
aparelho da Samsung subiu 103%,
para US$ 234, em média, com a
oferta de smartphones de valor
adicionado mais alto. Em conse-
quência, a margem de lucro da
companhia com celulares subiu de
12% para 21% de 2010 a 2012. A
margem da Apple também subiu
na mesma base de comparação,
saindo de 23% para 46%. As demais
competidoras, por sua vez, reduzi-
ram seus ganhos. A margem da
HTC caiu de 27% para 7%. A RIM,
por sua vez, saiu de uma margem
positiva de 27% há dois anos para
uma perda por unidade de 13%.

Bruno Freitas, supervisor de pes-
quisas da IDC Brasil, considera a
disputa pelo mercado de smart-
phones um novo ponto de virada
do mercado de tecnologia da in-
formação (TI). “Todo o crescimen-
to do setor de TI daqui para frente
vai ser baseado nos conceitos de
mobilidade e de serviços de com-
putação em nuvem [acessados por
internet]”, observa. “Os fabricantes
de aparelhos e as indústrias de
software terão de investir muito
em inovação para conseguir lucrar
oferecendo produtos sofisticados
a preços baixos”, diz. (CB)

D I V U LG A Ç Ã O

Bayard Gontijo, da Oi: usuários de maior poder aquisitivo vão aderir primeiro
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Empresas, p. B3.




