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iPhone 5 chega ao Brasil e
Samsung anuncia Galaxy 4G

é

Rivais do mundo da telefonia celular agora travam batalha no Brasil

Galaxy SIII 4G
Funciona com 4G no Brasil
Preço: R$ 2.399,00
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O salgado valor do iPhone no
Brasil (veja arte), dizem especialistas, deve-se não apenas à tributação, mas também à margem de lucro praticada pela fabricante no país. No site da Apple, os preços do iPhone 5, desbloqueado, nos Estados Unidos,
são: R$ 1.347 (16GB); R$ 1.554
(32GB) e R$ 1.761 (64GB).
“O iPhone é um aparelho
com uma marca tão forte e em
um nicho tão específico que a fabricante não faz esforço para
brigar por preço. E as pessoas
pagam. O iPhone vai chegar e
vai acabar”, conclui Belfort.
As operadoras dizem que a a
carga tributária é a grande vilã
e, por isso, a promessa do governo de isentar smartphones de
impostos como PIS e Cofins é
bem vista, mas não fará preços
despencarem no curto prazo.
“O impacto deve ser mais lento,
deve vir no fim de 2013 ou no
início de 2014”, conclui Bruno
Freitas, da IDC. Procurada, a Apple não deu entrevista. ■
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GALAXY S III X IPHONE 5
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Já virou tradição natalina: a nova versão do iPhone chega ao
Brasil a tempo das compras de
Natal. Neste ano, não foi diferente. Claro, Oi, Tim e Vivo abriram lojas de madrugada para comercializar o iPhone 5. E a rival
Samsung aproveitou a ocasião
para lançar a versão 4G do Galaxy S III 4G no país (leia no box).
“O iPhone empurra a venda
da Apple e de toda a categoria.
É bom para o mercado como
um todo”, diz Roger Solé, diretor de marketing da Tim, que,
em uma semana, recebeu mais
de 25 mil cadastros de clientes
interessados em receber informações prévias sobre a oferta
do iPhone 5.
Na concorrente Claro, 9 mil
pessoas fizeram um cadastro
de pré-venda desde o dia 4 de
dezembro. Ricardo César, diretor comercial da Claro, explica
que o iPhone provoca diversos
efeitos positivos para a operadora, entre eles massificar o serviço oferecido pela empresa —
no caso dos smartphones, acesso à internet. Outro fator positivo é reforçar a questão da inovação na forma de apresentar
serviços e produtos.
Segundo o executivo, smartphones respondem por 64%
do portfólio da Claro. “Neste
ano, houve uma mudança comportamental muito grande. As
pessoas procuram o aparelho para usufruir do serviço. Antes,
quem vinha definindo o mercado era o aparelho, por sua capacidade de agenda, porque tinha
câmera, enfim, por seus recursos”, explica.
Daniel Cardoso, diretor executivo de marketing da Vivo,
observa que há uma dinâmica
ascendente no interesse por
smartphones de todas as faixas
de preço. “Vemos um movimento das pessoas indo para smartphones”, afirma. “Smartphones são fenômeno de vendas
nos últimos dois anos, mas no
último trimestre a venda acelerou”, completa Solé, da Tim.
A consultoria IDC estima que
serão vendidos 16 milhões de
smartphones no Brasil até o fim
deste ano. O número representa um crescimento de 78% fren-

Brasil”, acrescenta Belfort.
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te a 2011. No ano passado, em
comparação a 2010, o avanço
foi um pouco maior: 85%, explicado porque a base de clientes
era menor. “As projeções para
smartphones estão em curva ascendente. Vemos que os aparelhos mais simples tendem a desacelerar, porque o usuário compra mais smartphone”, afirma
Bruno Freitas, analista de mercado de smartphones da IDC.
No entanto, o especialista diz
que a chegada do iPhone ao Brasil não amplia o mercado, embora possa aumentar as vendas de
aparelhos com preço acima de
R$ 1,5 mil, nicho no qual o celular da Apple se posiciona.
Já Fernando Belfort, líder da
consultoria Frost&Sullivan para a América Latina, avalia que
o iPhone é um ícone e que, se o
consumidor não pode comprálo, acaba optando por outro
smartphone. “Se não podem esperar para ter o objeto de desejo, elas compram outro modelo, porque as pessoas precisam
de smartphones”, diz. “Smartphones são um dos maiores objetos de desejo da classe C no
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País deve fechar 2012, segundo a consultoria IDC, com uma alta de 78% nas vendas de celulares inteligentes

iPhone 5
Modelo atual não é compatível
com o 4G no Brasil
Preços*: R$ 2.399.00 (16GB)
R$ 2.699.00 (32GB)
R$ 2.999.00 (64GB)
Fontes: empresas *valores obtidos nas operadoras Oi e Tim

Roger Solé, da Tim: “O iPhone é bom para o mercado como um todo”

Maior rival do aparelho
ganha nova versão para 4G
Galaxy S III é fabricado
no Brasil e produção
atenderá demanda local

Na véspera do lançamento do
iPhone 5 no Brasil, a Samsung
anunciou a chegada ao país do
Galaxy S III compatível com a
quarta geração (4G) de telefonia celular.
A novidade cria um diferencial para o aparelho, apontado
como principal rival do iPhone
5, já que a versão do celular da
Apple que chega ao país não
funcionará nas redes de quarta
geração que começarão a funcionar em larga escala por aqui
no próximo ano.
“É uma questão de frequência. O iPhone 5 não é compatível com a faixa destinada à
quarta geração no Brasil. Tem
que ser lançado um novo modelo”, explica Eduardo Tude,
presidente da consultoria Tele-

co, especializada em telecomunicações.
Ricardo Araújo, gerente sênior de produtos de telecomunicações da fabricante sul-coreana, diz que a decisão de lançar a versão 4G do aparelho deve-se à demanda e não tem a
ver com o iPhone 5.
“Com o anúncio de algumas
redes 4G e com o fechamento
da regulamentação da quarta
geração, alguns consumidores
já querem produtos prontos para usar o 4G, quando as redes
estiverem prontas para comercialização, por volta de abril. Já
tínhamos planejado o lançamento antes de saber da Apple”, diz.
O Galaxy S III 4G é fabricado
no Brasil e a produção será destinada a atender à demanda local. “Nossas fábricas estão trabalhando no limite da capacidade”, afirma Araújo. ■ F.M.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 15.

