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Bilionários

S ilvio Santos vem aí –
agora na lista de bilio-
nários da Forbes de
2013, que deverá ser

divulgada no mês que vem. O
apresentador de programas
de auditório, dono do SBT e
de mais 30 empresas tem for-

tuna estimada em US$ 1,3 bilhão,
segundo a revista americana.

Segundo a Forbes, Silvio San-
tos ganhará um lugar entre as ce-
lebridades mais ricas do mundo,
como a apresentadora Oprah
Winfrey e o cineasta Steven
Spielberg. Esta é a primeira vez

que uma celebridade brasileira
chega à lista.

Hoje, o Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT) representa cer-
ca de 20% do Grupo Silvio San-
tos. Entre os outros negócios es-
tão a Liderança Capitalização,
que administra a Tele Sena, e a
companhia de venda direta de
cosméticos Jequiti, que estaria
sendo vendida por cerca de US$
500 milhões. A venda estaria sen-
do coordenada pelo banco Bar-
clays e teria atraído interesse de
gigantes como a Coty e a
L’Oreal, aponta a Forbes.

Mesmo quando as coisas dão

errado, o empresário tem con-
seguido sair sem prejuízo. Foi
o que ocorreu com o Banco
Panamericano, que sofreu
fraudes administrativas que
se traduziram em um rombo
de R$ 4 bilhões, revelado em
novembro de 2010. Após me-
ses de negociação, o banco
BTG comprou a instituição
por R$ 450 milhões, e assu-
miu a dívida após receber um
empréstimo oficial.

Na época do acordo com o
BTG, Silvio Santos resumiu:
“Não ganhei nem perdi na-
da”. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Samsung lança no Brasil aparelhos
pensados para países emergentes

Anatel aplica R$ 8,5 mi em
multas a Telefônica e Oi
Punições se referem a
falhas no serviço de
telefonia fixa, como
prazo para atendimento a
queixas de consumidores

● As ações do Google atingiram
ontem, no índice eletrônico Nas-
daq, da Bolsa de Nova York, a
maior cotação desde que a em-
presa abriu seu capital, em 2004.
Os papéis do buscador mais usa-
do no mundo chegaram a ser ne-
gociados a US$ 807 no meio do
pregão, fechando cotados a US$
806,85. O Google está sendo be-
neficiado pelo aumento das ven-
das com publicidade, uma ten-
dência que é alimentada pelo ca-
da vez maior número de pessoas
que acessam a internet por
smartphones e tablets.
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Microsoft
parte para
a briga
nos e-mails
Empresa investirá até US$ 90 milhões para
atrair usuário do Gmail para novo Outlook

Nayara Fraga

A Samsung apresentou oficial-
mente ontem, em São Paulo,
duas novas apostas para o merca-
do brasileiro de smartphones: o
Galaxy SIII Mini (versão mais
simples do Galaxy SIII) e o Ga-
laxy Gran Duos, que tem dois
chips e tela de 5 polegadas – só
menor que o “phablet” (mistura
de smartphone e tablet) Galaxy
Note. Os lançamentos reforçam
a estratégia da empresa sul-co-
reana de investir em aparelhos
para mercados emergentes.

Apesar de pegar emprestado o
nome e a fama do maior concor-
rente do iPhone 5, o Galaxy SIII
Mini é diferente do topo de linha
da Samsung. Além de tela me-
nor, ele não é tão veloz quanto
seu “primo” e tem uma câmera
menos potente. O design, no en-
tanto, é parecido e o preço, R$
800 mais baixo (são R$ 1.199,
contra R$ 1.999).

O Gran Duos é uma evolução
dos celulares de dois chips, que
hoje detêm cerca de 30% do mer-

cado brasileiro. “Ele foi pensado
exclusivamente para mercados
emergentes”, diz Paula Costa, di-
retora de marketing da área de
telecomunicações da Samsung
no Brasil. O aparelho, assim co-
mo o Mini, é mais simples do que

os dispositivos de topo da mar-
ca, mas tem características vis-
tas apenas nos sofisticados.
Uma delas é a função de detectar
o movimento dos olhos do usuá-
rio para não deixar o aparelho en-
trar em modo de espera.

A expectativa da Samsung, se-
gundo Paula, é obter com o Gran
Duos o mesmo desempenho do
Galaxy SIII no País. A compa-
nhia não revela números por re-
gião, mas diz que o SIII atingiu a
marca de 40 milhões de unida-
des vendidas no mundo seis me-
ses após o lançamento.

A Samsung vive hoje no Brasil

sua melhor fase. Em 2008,
não estava nem entre as qua-
tro primeiras fabricantes de
smartphone do País, segundo
levantamento da consultoria
Frost & Sullivan. No último
estudo, de 2011, a companhia
ficou em terceiro lugar, abai-
xo de Nokia e RIM. Mas, como
a participação dessas compa-
nhias diminuiu em 2012, a esti-
mativa é de que a sul-coreana
esteja próxima da liderança.

“É uma das poucas empre-
sas globais que deixam bem
claro que o Brasil é importan-
te”, diz Fernando Belfort, ana-
lista de mercado da Frost &
Sullivan. Entre as razões para
o crescimento da empresa no
País estão, para ele, estraté-
gias que marcas como a Apple
não seguem: investimento pe-
sado em pesquisa e desenvol-
vimento e lançamentos só pa-
ra emergentes.

Outra explicação está na va-
riedade de modelos, que per-
mite a concorrência com to-
das as fabricantes – dos celula-
res de R$ 300 da Nokia aos de
R$ 2 mil da Apple. A Samsung
lança 20 modelos por trimes-
tre, enquanto a Apple lança
um por ano. O Brasil está en-
tre as sete operações mais im-
portantes no mundo em fatu-
ramento para a Samsung.

Outra novidade apresenta-
da ontem foi a Galaxy Camera,
câmera fotográfica que é qua-
se um smartphone, mas não
faz ligações. Tem resolução de
16 MP e zoom de 21 vezes. /

COLABOROU MARIANA CONGO

Luci Ribeiro / BRASÍLIA

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) multou
duas operadoras por descumpri-
mento das metas de qualidade
de serviços. A Telefônica terá de
pagar uma multa de R$ 3,9 mi-
lhões, enquanto a Oi foi punida
em R$ 4,6 milhões. As duas em-
presas afirmam que vão recorrer
da decisão.

A Superintendência de Servi-
ços Públicos da Anatel puniu a
Telefônica Brasil por descumpri-
mento das obrigações de qualida-
de na prestação do serviço de te-
lefonia fixa. A operadora deixou
de atender a solicitações de repa-
ro de usuários residenciais e não
residenciais dentro dos prazos
estipulados. Para residências, o
prazo é de até 24 horas, contadas
a partir da solicitação, e para não
residenciais, 8 horas. Essas me-
tas devem ser atendidas em, no
mínimo, 98% dos casos.

A operadora também não cum-
priu a regra que determina que o
usuário, ao comparecer a qual-
quer setor de atendimento públi-

co da empresa, deve ser atendi-
do em até dez minutos em, no
mínimo, 95% dos casos.

A Oi também foi multada por
descumprimento de metas de
qualidade na prestação dos servi-
ços de telefonia fixa. Essa é a se-
gunda punição aplicada pela An-
tel contra a Oi em menos de uma
semana. No dia 15, a operadora
foi multada em R$ 34,2 milhões
por desrespeitar metas de quali-
dade ao longo de 2009.

A Oi informou ontem, em no-
ta, que está analisando o teor da
medida anunciada pela Anatel. A
companhia afirmou que deverá
recorrer judicialmente da deci-
são. A empresa ressaltou que
considera necessário “observar
a razoabilidade e a proporcionali-
dade das multas”.

A Telefônica Vivo informou,
também por nota, que “age siste-
maticamente para oferecer a me-
lhor qualidade nos serviços e no
atendimento prestados aos seus
clientes”. De acordo com a em-
presa, grande parte de seus inves-
timentos tinha como objetivo ex-
pandir e modernizar sua infraes-
trutura. Em relação à autuação,
informa que está tomando as
“providências cabíveis”.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A Microsoft lançou ontem
uma campanha para difundir
seu novo serviço de e-mail, o
Outlook.com, que substituirá
o Hotmail definitivamente a
partir de junho. A empresa fun-
dada por Bill Gates deve gas-
tar entre US$ 30 milhões e
US$ 90 milhões em publicida-
de nos próximos três meses pa-
ra tentar convencer usuários a
adotarem o novo mecanismo
de envio de mensagens, aban-
donando o Gmail e outros con-
correntes.

O nome é uma alusão à plata-
forma de envio de e-mail co-
mum em computadores que uti-

lizam o sistema operacional Win-
dows, da própria Microsoft. Mas
o Outlook.com será um serviço
de webmail similar ao Hotmail,
ao Gmail e ao Yahoo. Desde o
último fim de semana, qualquer
pessoa pode se registrar e abrir
uma conta. Mas, desde julho de
2012, muitos já tinham acesso e o
total de usuários atinge 60 mi-
lhões, de acordo com David Law,
diretor de produto da divisão do
Outlook.com na Microsoft.

Conversão de contas. As cente-
nas de milhões de pessoas que
possuem endereço de Hotmail
podem converter por conta pró-
pria suas contas para o Outlook.
com. Todas as mensagens, conta-
tos e pastas serão conservadas.
Caso não o façam, a partir de ju-
nho, seus e-mails passarão para
o Outlook.com automaticamen-
te. As mensagens enviadas para
o Hotmail continuarão sendo re-
cebidas.

Apesar do número elevado de
usuários do Hotmail, estimado
em 267 milhões, muitos deles ra-
ramente abriam o e-mail nos últi-
mos anos. Desde 2006, tem havi-
do uma migração de usuários pa-

ra outros serviços, como o
Gmail. Nos EUA, utilizar o Hot-
mail passou a ser algo ultrapassa-
do e mesmo a Microsoft admite
que faltou inovação no serviço
que foi o primeiro endereço de
e-mail de milhões de pessoas ao
redor do mundo.

Alguns servidores de empresa
inclusive direcionavam mensa-
gens enviadas pelo Hotmail dire-
tamente para a pasta de spam. O
MSN, ligado ao Hotmail, tam-
bém já foi aposentado.

A multimilionária campanha
da Microsoft para atrair usuá-
rios para o Outlook.com será a
maior da história do e-mail. Pro-
pagandas serão exibidas no horá-
rio nobre da TV americana, em
rádios, ônibus, outdoors e sites.
Nos Estados Unidos, onde em-
presas podem atacar os concor-

rentes, já há anúncios “anti-
Gmail”, tentando mostrar que o
serviço de e-mail do Google ras-
treia o conteúdo das mensagens
para tentar convencer as pes-
soas a mudarem de servidor.

Sem contar as pessoas que uti-
lizam e-mails apenas em celula-
res, o Gmail possui 306 milhões
de contas, é o maior servidor do
mundo e cresceu 21% no último
ano. O Yahoo vem em segundo
lugar com 293 milhões, caindo
2% em 2012. Já o Hotmail, com
267 milhões de contas, despen-
cou 16% no mesmo período.

Espaço. O Outlook.com argu-
menta que uma de suas vanta-
gens será a possibilidade de en-
viar gigantescas mensagens de
e-mail, com centenas de fotos.
Os contatos serão atualizados

automaticamente em sincronia
com o Facebook, LinkedIn e
Twitter. Haverá, além disso,
60% menos anúncios do que no
Hotmail. O Gmail também pos-
sui uma versão capaz de enviar
e-mails supercarregados.

Além do Outlook.com, a Mi-
crosoft também vem tentando
recuperar o tempo perdido e in-
gressar em outros setores do
mercado de tecnologia nos quais
havia ficado para trás. No ano
passado, lançou o Surface, um ta-
blet que possui uma capa que ser-
ve de teclado e tem atraído o pú-
blico adolescente nos EUA. Nos
celulares, o sistema operacional
Windows 8 foi introduzido em
aparelhos da Nokia e da HTC pa-
ra concorrer com o Android, do
Google, usado em uma série de
empresas, como LG e Samsung.

Ação do Google
atinge recorde

SILVIO SANTOS CHEGA
À LISTA DA ‘FORBES’
Fortuna do empresário é estimada em US$ 1,3 bi

Smartphone compacto
Galaxy SIII Mini
custará R$ 800 menos
do que o ‘top de linha’
da marca coreana

Novo tempo. Extinção do Hotmail e criação do Outlook faz parte de estratégia de modernização de imagem da Microsoft

Pioneiro. Silvio é a primeira celebridade brasileira na Forbes

Similar. Galaxy 3 Mini: design sofisticado a preço mais baixo

● Clientes garantidos

● Variedade
Ao contrário da rival Apple, a
Samsung aposta na variedade de
lançamentos para ganhar merca-
do. São cerca de 20 novidades
por trimestre, com opções de
baixo custo a tops de linha.

267milhões
é o total de usuários do Hotmail
no mundo, serviço que será
migrado para o Outlook
automaticamente a partir do
meio do ano
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