
A Nokia lançou um telefone ce-
lular de ¤ 15 para reforçar sua
posição no mercado de apare-
lhos básicos, segmento em que
perdeu market share enquanto
se concentrava no desenvolvi-
mento de caros smartphones.

O Nokia 105, introduzido no

Mobile World Congress, em Bar-
celona, é o sucessor do modelo
1280, que vendeu mais de 100
milhões de unidades.

A empresa finlandesa tam-
bém revelou um telefone de ¤
65 com algum acesso à internet
e versões de menor preço de
seus smartphones Lumia, preen-
chendo lacunas em sua linha de
produtos. A Nokia, presidida
por Stephen Elop, espera que os
novos celulares aumentem suas
vendas em mercados emergen-
tes. Os aparelhos indicam que a

companhia está se reorientan-
do para a extremidade do merca-
do de celulares mais baratos, on-
de faz a maior parte de sua recei-
ta com aparelhos. “Isso é uma
parte fundamental da nossa
abordagem à concorrência, es-
pecialmente em um país como a
China”, disse o presidente-exe-
cutivo da Nokia, Stephen Elop.

O Nokia 105 será provavel-
mente o celular o mais barato
disponível no mundo com uma
grande marca, segundo a empre-
sa de pesquisa IDC. ■

PUBLICIDADE

Opera anuncia novidades no Mobile World

Nokia reforça linha básica com celulares de ¤ 15

A Telefônica Brasil planeja ele-
var seus investimentos neste
ano em uma estratégia para am-
pliar velocidades de banda lar-
ga, em um momento no qual as
receitas de telecomunicações fi-
xas sofrem com o aumento da
competição.

A companhia, que opera no
país sob a marca Vivo, estima
que o investimento de 2013 será
11% a 12% maior que os R$ 6,117
bilhões aplicados em 2012, afir-
mou a diretora de controlado-
ria, Cristiane Sales, em telecon-
ferência com analistas após a di-
vulgação dos resultados de quar-
to trimestre. Em
2012, o empresa au-
mentou o investi-
mento em 6,5% so-
bre 2011.

A Telefônica Bra-
sil teve lucro líqui-
do acima do espera-
do pelo mercado, a
R$ 1,474 bilhão, no
quarto trimestre. Analistas con-
sultados pela Reuters estima-
vam, em média, resultado posi-
tivo de R$ 1,1 bilhão para os três
meses encerrados em dezem-
bro. “Pretendemos ter em 2013
um investimento cerca de 11% a
12% maior em relação a 2012,
não somente para melhorar ser-
viços de banda larga e fibra (...)
continuaremos focando em qua-
lidade”, disse Cristiane, acres-
centando a telefonia sem fio de
quarta geração (4G) como um
dos focos de ação da empresa.

O diretor geral e executivo da

Telefônica Brasil, Paulo Cesar
Teixeira, afirmou durante a tele-
conferência que “não estamos
satisfeitos com nossa performan-
ce nos negócios fixos, principal-
mente em TV e banda larga”.

Competição mais intensa na
banda larga no principal merca-
do da Telefônica Brasil, a cidade
de São Paulo, contribuiu para
uma queda anual de 7,6% na re-
ceita operacional líquida de ser-
viços fixos do grupo no quarto
trimestre, minimizando o cresci-
mento de 7,4% no faturamento
da telefonia móvel no período.

Apesar da forte concorrên-
cia, Teixeira afirmou que espe-
ra que o mercado de telefonia
móvel apresente políticas de

preços “mais racio-
nais” neste ano, de-
pois que a Agência
Nacional de Teleco-
municações (Ana-
tel) suspendeu pro-
moções de alguns
planos no fim de
2012.

Segundo ele, a Te-
lefônica Brasil não pretende re-
duzir preços na telefonia móvel
ou oferecer planos de serviços
ilimitados de voz e dados para
usuários de aparelhos pré-pa-
gos, como alguns rivais mais
agressivos estão promovendo.

Resultados
A Telefônica Brasil encerrou o
quarto trimestre com uma gera-
ção de caixa medida pelo lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda)
de R$ 3,854 bilhões, crescimen-
to de 16,5% sobre o mesmo pe-

ríodo de 2011.
A margem passou de 38,5%

para 43,3% e os executivos co-
mentaram que a empresa conti-
nuará focada em melhorar sua
rentabilidade.

A receita média por usuário
(Arpu) de telefonia móvel caiu
2,8% no período, para R$ 23,9,
pressionada pela queda de 6,1
por cento em voz, enquanto o
segmento de dados cresceu
6,6%.

A Telefônica Brasil elevou sua
base de clientes de telefonia ce-

lular pós-paga em 16,7%, para
18,8 milhões e os usuários de
serviços pré-pagos avançaram
ligeiros 3,4%, para 57,3 mi-
lhões. Enquanto isso, os acessos
de serviços fixos caíram 2,2%, a
R$ 14,978 milhões, com desta-
que para recuo de 14,2% na tele-
visão por assinatura.

Segundo a operadora, o foco
em TV paga em 2012 foi a im-
plantação de serviço sobre pla-
taforma de Internet (IPTV), ofe-
recido inicialmente a clientes
de fibra óptica de São Paulo a

partir de outubro. “Para este
ano, o novo serviço será amplia-
do aos clientes de cabo, trazen-
do mais oportunidades de con-
vergência”, afirmou Teixeira.

Já a banda larga fixa, a base
cresceu 2,8%, para 3,73 mi-
lhões de acessos, impulsionada
pela oferta de fibra óptica, cujos
acessos em 2012 somaram 112
mil. A Telefônica Brasil encer-
rou 2012 com dívida líquida de
R$ 439,9 milhões, sensível que-
da ante os R$ 3,16 bilhões ao fi-
nal de 2011. ■

O 105 é o sucessor do modelo
1280, que vendeu mais de
100 milhões de unidades

Durante sua participação no Mobile World Congress 2013,

que acontece em Barcelona entre os dias 25 e 28 de fevereiro,

a Opera Software anuncia diversas novidades. Entre elas,

uma nova parceria, os resultados do Opera Web Pass e uma

ferramenta que oferece às operadoras de celular uma nova forma

de comercializar pacotes de internet móvel por meio de créditos.

A empresa anuncia ainda o lançamento oficial da Opera Mediaworks.

Alberto Alerigi Jr. e
Brad Haynes, Reuters
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Telefônica Brasil planeja elevar
aportes em briga por banda larga
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Empresa que opera sob a marca Vivo estima investir este ano 12% mais que os R$ 6,1 bi aplicados em 2012
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Operadora
lucrou
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acima do
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Elop,daNokia:parte essencial da abordagem àconcorrência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Empresas, p. 22.




