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Google lança
seu primeiro
notebook

Mariana Durão / RIO

A participação dos smartphones
nas vendas de aparelhos de tele-
fonia móvel no Brasil deve che-
gar a 50% no último trimestre de
2013, segundo o diretor de produ-
tos de telecomunicações da Sam-
sung no País, Roberto Soboll. No

fim de 2012, essa participação
era de 30%. Especificamente pa-
ra a marca, porém, mais da meta-
de das vendas de celulares já se
concentram nesse tipo de apare-
lho. Hoje, cerca de 60 milhões de
aparelhos são vendidos por ano
no País.

A expectativa é positiva em re-
lação à desoneração prevista pe-
lo governo para os smartphones,
que aguarda apenas a liberação
da Fazenda e da presidente Dil-
ma Rousseff. “A ideia da Lei do
Bem é atingir aparelhos de baixa
a média gama para ampliar a in-
serção digital no País. Vemos

com bons olhos. O Brasil precisa
de incentivos porque tem uma
carga tributária muito alta. Isso
agrega valor à indústria”, disse
Soboll durante apresentação de
novos produtos da linha Galaxy.

Tendência. O consultor Eduar-
do Tude, da Teleco, considera o
porcentual de 50% factível. O
surgimento de smartphones
mais baratos no mercado mes-
mo antes do incentivo fiscal já
vem impulsionando esse movi-
mento. “As operadoras estão es-
timulando a venda de aparelhos
que suportam dados”, afirmou.

Enquanto Soboll diz que a
isenção de PIS/Cofins para
smartphones – que hoje pagam
alíquota de 9,25% – achatará
seus preços na ponta e “esmaga-
rá” os aparelhos comuns, Tude
acredita que os celulares tradi-
cionais vão demorar a sumir, já

que grande parte da população
ainda usa apenas o serviço de
voz nos aparelhos. O consultor
estima que a penetração dos
smartphones na base de celula-
res do País ainda esteja perto da
casa dos 20%.

A expectativa do setor de tele-
fonia é que a desoneração fiscal
englobe aparelhos 3G de até R$ 1
mil e 4G de até R$ 1,4 mil. Os
novos aparelhos 3G da fabrican-
te sul-coreana não devem se en-
quadrar no benefício. A fabrican-
te está fazendo roadshow pelo
Brasil para apresentar os novos
integrantes da linha Galaxy: o

Gran Duos, com dois chips, cus-
tará R$ 1.299, e o Galaxy SIII mi-
ni, versão mais simples do Ga-
laxy SIII, sairá por R$ 1.199. A em-
presa também está trazendo pa-
ra o mercado nacional a Galaxy
Camera, que tem acesso à inter-
net e permite o compartilhamen-
to de fotos. É parte da estratégia
de diversificação da Samsung.

Dados da Teleco apontam que
foram vendidos 712,6 milhões de
smartphones no mundo em
2012, alta de 44,1% sobre 2011. A
Samsung liderou as vendas, com
215,8 milhões de unidades e parti-
cipação de mercado de 19%. Em
seguida vieram Apple e Nokia.
Para a Samsung, o Brasil repre-
senta hoje seu quinto maior mer-
cado consumidor.

Nayara Fraga

A BlackBerry apresentou ontem,
em São Paulo, o smartphone que
acredita ser sua principal arma
para recuperar o brilho perdido
no mercado mundial. Pesando
135 gramas e com tela sensível ao
toque de 4,2 polegadas, o apare-
lho, chamado Z10, é o primeiro
da companhia na plataforma
BlackBerry10.O objetivoda com-
panhia canadense é fazer frente
ao iPhone 5 e ao Samsung Galaxy
S III, os principais “tops de linha”
atuais.

O smartphone já está à venda
no Canadá e em alguns países da
Europa. A empresa não revela nú-
meros, mas afirma que o Z10 te-
ve a melhor pré-venda da histó-

ria da BlackBerry.
A companhia não diz qual será

o preço do aparelho no Brasil e
não informa a data precisa de lan-
çamento, limitando-se a dizer
que será no primeiro semestre.
A Venezuela, país em que a em-
presa afirma ter 65% de participa-
ção de mercado, já está venden-
do o Z10. No Brasil, a BlackBerry
não figura nem entre as cinco pri-
meiras marcas mais vendidas, de
acordo com o levantamento da
Gartner de 2012.

Mas a situação nem sempre
foi tão difícil. De 2008 para 2011,
a fatia da companhia saltou de
17% para 21,4%, de acordo com
estudo da Frost & Sullivan. Isso
sugere que 2012 foi o ano em que
a empresa, provavelmente, mais
perdeu consumidores. Os smart-
phones embarcados com An-
droid – sistema operacional do
Google usado por vários fabri-
cantes – caíram no gosto do con-
sumidor e contribuíram, ao lado
do iPhone, para dar a impressão
de que a plataforma da Black-

Berry havia ficado obsoleta.
É por isso que o BlackBerry 10

é visto como a última esperança
da companhia. Um de seus desa-
fios – e também sua grande virtu-
de – é a experiência diferente
que ele proporciona ao usuário.
Para quem está acostumado
com Android ou iPhone, manu-
sear um Z10 pode parecer a prin-
cípio um pouco difícil. Tarefas
simples, como fechar um aplica-
tivo ou voltar à tela inicial, pe-
dem um gesto específico (a re-
portagem testou o aparelho em

apresentação em São Paulo).
A câmera do aparelho é uma

das características que chamam
a atenção. Ela tem um recurso
que permite ao usuário tirar vá-
rios fotos num clique só e selecio-
nar o melhor momento. Isso é
útil, por exemplo, quando uma
pessoa aparece de olhos fecha-
dos. Outros recursos são a inter-
face fluida e o teclado, que aco-
moda dedos gordinhos e sugere
palavras de acordo com o uso.

Um ponto fraco da platafor-
ma é a loja de aplicativos App-

World, hoje com apenas cerca
de 90 mil disponíveis. Mas, se-
gundo a empresa, ela cresce
mais do que a das concorren-
tes. “A experiência do usuá-
rio, com uma base instalada
maior (de aplicativos), tem tu-
do para dar certo”, diz Angel
Aldana, gerente de alianças da
BlackBerry no Brasil.

Alguns analistas apostam
mais no Q10, que tem teclado
e ainda não está à venda, do
que no Z10. / COLABOROU CAMI-

LO ROCHA

Smartphones serão 50% do mercado de celulares no País

Z10, da BlackBerry,
chega ao Brasil
neste semestre
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Abilio é indicado
para presidir
conselho da BRF
Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ, foi indicado como vice, mas
decisão não foi unânime – Petros e Décio da Silva votaram contra

Anna Carolina Papp

O Google lançou ontem seu pri-
meiro notebook próprio com Ch-
rome OS, o Chromebook Pixel.
Até agora, a empresa só havia lan-
çado aparelhos com o sistema
operacional em parceria com fa-
bricantes de hardware, como a
sul-coreana Samsung.

O grande destaque do novo no-
tebook é a nitidez da tela, com
12,8 polegadas e resolução de
2560×1700 pixels, 239 pixels por
polegada – segundo a empresa, a
maior densidade já vista em um
aparelho com essas medidas, in-
cluindo o Macbook com tela reti-
na, que tem 227 pixels por polega-
da). A tela do Chromebook Pixel
também é sensível ao toque.

O Chromebook Pixel está sen-
do vendido pela loja virtual Goo-
gle Play nos EUA e no Reino Uni-
do, com preços que variam de
US$ 1.299 a US$ 1449, dependen-
do da configuração.

Melina Costa
David Friedlander
Raquel Landim

O empresário Abilio Diniz foi
indicado ontem para presidir
o próximo conselho de admi-
nistração da BRF, empresa re-
sultante da fusão entre Sadia e
Perdigão. Como vice-presi-
dente do colegiado foi aponta-
do Sérgio Rosa, ex-presidente
da Previ. A nova chapa de con-
selheiros da BRF ainda preci-
sa passar pelo crivo dos acio-
nistas em assembleia, marca-
da para 9 de abril.

Se for aprovado, Abilio vai
substituir Nildemar Secches,
que comandou o crescimento da
Perdigão e a fusão com a Sadia. O
nome do empresário foi sugeri-
do ontem pelos fundos Previ e
Tarpon em reunião extraordiná-
ria do atual conselho da empre-
sa, como antecipou o Estado.
Rosa foi indicado como repre-
sentante da Previ no conselho.

É a primeira vez que a chapa
do conselho da BRF é aprovada
por maioria, e não por unanimi-
dade. Houve conflito na reunião.
Dos 10 conselheiros, dois vota-
ram contra: o presidente do fun-
do de pensão Petros, Luis Carlos
Fernandes Afonso, e Décio da Sil-
va, sócio da fabricante de com-
pressores WEG, que possui uma
participação relevante na BRF.

Duas horas depois do encerra-
mento da reunião, a Petros,
maior acionista da BRF, enviou
uma nota à imprensa explicando
sua posição. Para o fundo de pen-

são dos funcionários da Petro-
brás, a escolha de Abilio foi preci-
pitada. “Essa definição precisa
ser amadurecida, considerando
fatos que necessitam ser melhor
compreendidos, sobretudo os
que envolvem potenciais confli-
tos de interesse”, diz a nota.

Conforme apurou a reporta-
gem, a Petros não se posicionou
contra a presença de Abilio no
conselho, mas não aceita o em-
presário como presidente do co-
legiado. O fundo vê com preocu-
pação o fato de Abilio também
ocupar a presidência do conse-
lho de administração do Grupo
Pão de Açúcar (GPA), um dos
maiores clientes da BRF.

Para a Previ, o fundo de pen-
são dos funcionários do Banco
do Brasil, a alegação de conflito
de interesse foi levantada para
tumultuar o processo e impedir
a nomeação de Abilio. “Ele não é
mais controlador do GPA. É um
ilustre minoritário, que não tem
influência”, diz uma fonte.

A bandeira do conflito de inte-

resse, no entanto, já chegou aos
sindicatos dos bancários, que
têm influência na escolha de al-
guns diretores da Previ, que são
eleitos pelos funcionários do
BB. Segundo Carlos Cordeiro,
presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf), a enti-
dade pretende reclamar com o
governo federal.

A tese de que Abilio não pode
estar na presidência dos conse-
lhosdeBRFeGPAaomesmotem-
po foi lançada pelo Casino, sócio
com quem Abilio mantém uma
disputa há mais de um ano. A rede
francesa já pediu, duas vezes, que
Abilio renuncie à posição no GPA,
caso assuma o cargo na BRF. Se-
gundo fontes, o Casino pode pe-
dir o afastamento do empresário
por meio de liminar ou convocar
uma assembleia de acionistas pa-
ra destituí-lo do GPA.

Tarpon. Com a chegada de Abi-
lio à BRF, o fundo privado Tar-
pon ganha poder. Conhecido
por tentar influenciar a gestão
das empresas em que investe, o
Tarpon brigou para ter duas ca-
deiras no conselho da BRF e ago-
ra deu uma cartada mais ousada,
ao costurar a entrada de Abilio
na empresa.

O empresário vem adquirindo
ações da BRF desde o fim do ano
passado. Conforme pessoas pró-
ximas, ele já teria mais de R$ 1
bilhão em ações da empresa, o
equivalente a 2% a 3% de partici-
pação. Abilio Diniz divulgou no-
ta ontem dizendo que “sentiu-se

honrado” com a indicação e que
“agradece a confiança dos acio-
nistas”.

Tarpon e Previ vêm reclaman-
do que a BRF precisava de mais
“agressividade” na gestão e que
poderia se transformar na “Am-
bev dos alimentos”. Em entrevis-
ta ao Estado, Nildemar Secches
negou que houvesse pressão dos
fundos por melhores resultados
e frisou que a empresa deu um
retorno anual de 25% aos acionis-
tas desde 1995, quando a Previ
entrou na Perdigão.

Desde que Tarpon e Previ co-
meçaram a se movimentar, a Pe-

tros passou a comprar ações da
BRF. Sua participação na empre-
sa passou de 10,12% para 12,75%,
tornando-se a maior acionista, à
frente de Previ, com 12,19% e Tar-
pon, com 8%. Ontem, a Petros
ganhou mais um assento no con-
selho, para o qual indicou seu di-
retor financeiro e de investimen-
tos, Carlos Fernando Costa.

Gestão. Não devem ocorrer mu-
danças imediatas na gestão da
BRF. O atual presidente, José An-
tonio Fay, já se reuniu com Abi-
lio e permanecerá no cargo.

A transição será feita aos pou-

cos. Até meados do ano, a BRF
deve mudar sua estrutura, ado-
tando uma presidência global e
presidências regionais. Fay assu-
miria o comando mundial por
um ano e meio, até completar 60
anos, quando se aposenta com-
pulsoriamente, conforme previs-
to no estatuto da empresa.

Abilio já vem sondando execu-
tivos do setor de alimentos para
o “projeto BRF”. A expectativa é
que ele indique uma pessoa para
assumir a operação brasileira. Es-
se executivo seria preparado pa-
ra se tornar presidente global de-
pois da aposentadoria de Fay.

Sem teclado. Z10 vem com o sistema operacional BB10 e é totalmente ‘touchscreen’

Disputa. Abilio Diniz é questionado pelo sócio Casino por um eventual conflito de interesse

Tido como ‘última
esperança’ da empresa
canadense, aparelho
aposta na oferta de nova
experiência aos usuários

● Divisão

● Aparelhos inteligentes

Segundo a Samsung,
com a isenção de
PIS/Cofins, expectativa é
de forte crescimento nas
vendas desses aparelhos

11
representantes terá o novo con-
selho da BRF; o conselho atual
conta com 10 nomes

2
assentos terá a Petros, a maior
acionista da BRF, que tem hoje
apenas um conselheiro

19%
é a participação da Samsung nas
vendas de smartphones no
mundo, segundo a Teleco
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




