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Internet móvel cresceu 59% em 2012
Pe s q u i s a
Bruna Cortez
De São Paulo

Os acessos à internet por meio
de dispositivos móveis cresce-
ram 59% no Brasil em 2012, che-
gando à marca de 65,7 milhões
de conexões. Os números, divul-
gados ontem, fazem parte do
Balanço H u aw e i de Banda Larga,
feito pela companhia chinesa
em parceria com a consultoria
de mercado Te l e c o.

Do total de acessos móveis,
74,8% foram realizados usando a
terceira geração de telefonia ce-
lular (3G), enquanto 20% utiliza-
vam o padrão anterior, batizado
de GSM. A diferença vem dos
acessos 2G. Assim como em ou-
tros países, a tendência é que no

Brasil o 3G ocupe cada vez mais o
espaço da tecnologia GSM, disse
Eduardo Tude, analista da consul-
toria Teleco. A adoção crescente
de smartphones é a principal res-
ponsável por esse movimento.
Somente nos dois primeiros me-
ses de 2013, os acessos via GSM ti-
veram uma redução de 5,5 mi-
lhões, de acordo com o estudo.

A Claro é a operadora que li-
dera os acessos por meio de dis-
positivos móveis, com participa-
ção de 39,9% no fim de 2012, se-
gundo dados do Balanço
Huawei. Na sequência estão Vi -
v o, TIM e Oi, com fatias de 28,2%,
22,1% e 9,1%, nessa ordem.

Quando se trata apenas dos
acessos por meio de aparelhos
equipados com o padrão 3G, a
Claro também encerrou o ano na
liderança, com fatia de 41,3%. A

operadora tem levado vantagem
por ter um número maior de
aparelhos 3G em sua base de ce-
lulares. Segundo o estudo, apro-
ximadamente 38% da base de
aparelhos da operadora era com-
posta por aparelhos 3G em feve-
reiro deste ano. A informação le-
va em conta dados da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) compilados com base
em números fornecidos pelas
empresas de telecomunicações.

Com o uso crescente de smart-
phones e a migração para um pa-
drão tecnológico que permite
conexões mais rápidas, como 3G,
a participação da receita de da-
dos no faturamento das opera-
doras segue em ascensão. No Bra-
sil, o consumo de dados foi res-
ponsável por 22,1% da receita de
serviços das operadoras em

2012, ante 18,5% um ano antes .
De acordo com o Balanço
Huawei, a receita de dados no
Brasil somou R$ 13,3 bilhões no
ano passado.

A maior procura pelo acesso à
internet via dispositivos móveis
tem incentivado operadoras a di-
minuir os preços dos pacotes de
dados. No fim do ano passado, um
plano com velocidade de 2 giga-
bits por segundo custava R$ 68,3,
uma queda de 19,6% em relação ao
quarto trimestre de 2011. Com es-
sa redução, os preços praticados
no Brasil começam a se aproximar
daqueles vistos em países onde o
acesso móvel está disponível há
mais tempo. Na Espanha e no Rei-
no Unido, o preço cobrado em de-
zembro por um pacote de 2 giga-
bits era de R$ 67,1 e R$ 49,4, segun-
do o estudo.

Cade aprova acordo
entre Sascar e Telefônica
Concorrência
Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, sem restrições, uma futura
parceria entre a Sascar e a Telefô -
nica. Pelo acordo entre as duas
companhias uma unidade do
grupo de telefonia passará a ven-
der serviços de gestão de frotas
no mercado de rastreamento e
monitoramento de veículos.

A operação foi apresentada ao
órgão de defesa da concorrência
no início do mês. O negócio en-
volve a Telefônica Data, subsidiá-
ria do grupo Telefônica. A com-
panhia atua no ramo de tecnolo-

gia da informação. A Sascar, es-
pecializada na gestão de frota, foi
adquirida pela GP Investimentos
em março de 2011. A empresa é
responsável pelo rastreamento
de mais de 230 mil veículos. Pelo
acordo, a Telefônica Data vai ope-
rar na distribuição dos produtos
da Sascar, segundo informações
das empresas prestadas ao Cade.

O processo foi analisado sob as
regras da nova lei de defesa da
concorrência. Agora, com o aval
do Cade, as empresas poderão
realizar o negócio. O sinal verde
foi dado em despacho da Supe-
rintendência-Geral do órgão, pu-
blicado ontem no “Diário Oficial
da União”. Com a aprovação, o
caso não precisará passar por jul-
gamento em plenário do Cade.

Para estimular revendas, Officer
passa a oferecer crédito bancário

CLAUDIO BELLI /VALOR

Fábio Gaia, executivo-chefe da Officer, prevê elevar vendas em 10%

Est rat é g i a
De São Paulo

A O f f i c e r, distribuidora de
softwares controlada pela Ideias -
net, holding de negócios de tecno-
logia e internet, adotou uma nova
estratégia para acelerar as vendas
de produtos e serviços de tecnolo-
gia da informação (TI). A compa-
nhia vai oferecer às 12 mil reven-
das com as quais atua alguns tipos
de crédito bancário, para que essas
empresas tenham fôlego para a
venda parcelada de produtos a
consumidores e varejistas.

Ao todo, serão oferecidos três ti-
pos de serviço bancário: o finan-
ciamento para a própria revenda,
com recursos do HSBC; operações
de crédito direto ao consumidor
(CDC) do Santander e leasing para
equipamentos, com recursos do
Banco IBM. A Officer também vai
oferecer serviços de locação de
equipamentos da Grenke.

No segundo semestre, a compa-
nhia pretende iniciar a venda de
seguros de aparelhos para o con-
sumidor final. Maurício de Souza,
diretor financeiro da Officer, disse
que negocia com duas segurado-
ras a oferta desses serviços, mas os
nomes das companhias ainda são
mantidos em sigilo.

Para dar início à oferta desses
serviços, a Officer conta com re-
cursos iniciais de R$ 100 milhões
oferecido pelos bancos. “Essa é a
primeira oferta de financiamen-
tos feita pela Officer. A expectati-
va é que esses recursos sejam to-
mados no prazo de seis meses,
mas se forem tomados antes dis-
so, os bancos estão dispostos a
ampliar o volume”, disse Fábio
Gaia, executivo-chefe da Officer.
A estimativa é que esse valor seja
suficiente para atender a aproxi-
madamente 2,5 mil clientes.

O plano da Officer é ampliar a
oferta de crédito para um valor
equivalente a 80% das vendas que

efetua no prazo de dois anos. Em
2012, a companhia registrou cres-
cimento de 28,4% em receita líqui-
da, para R$ 1,5 bilhão, e queda no
lucro líquido de 5,3%, para R$ 14,2
milhões. “Com a oferta do crédito,
a expectativa é que as vendas cres-
çam 10% nos próximos três a qua-
tro meses”, afirmou Gaia.

Segundo o executivo, no segun-
do semestre de 2012, revendas e
pequenos varejistas demonstra-
ram maior necessidade de crédito
para financiar vendas parceladas.
“O objetivo com essa estratégia é
fazer uma oferta mais estruturada
aos varejistas e revendedores.”

O trabalho da Officer será seme-
lhante ao de uma concessionária
de veículos. Ao mesmo tempo em
que vende equipamentos e servi-
ços, oferece as opções de crédito. A
aprovação do recurso à loja ou re-
venda fica a cargo dos bancos. Gaia
disse que a Officer distribui equi-
pamentos em aproximadamente 3
mil cidades no país. “Essa capilari-

dade é interessante para os ban-
cos”, disse. Ele afirmou também
que a garantia de entrega dos pro-
dutos ajuda a reduzir os riscos pa-
ra as instituições financeiras.

A Officer fornece equipamen-
tos de 40 fabricantes de TI e 20
companhias de software, servi-
ços e automação. A lista inclui
grupos como Apple, Canon, Cis -
c o, EMC, Hewlett-Packard (HP),
Intel, L e n o v o, Samsung, Seagate,
Microsoft, Oracle e IBM. Sediada
em São Paulo, a companhia tam-
bém tem centros de distribuição
e escritórios regionais em Porto
Alegre e Curitiba.

De acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira dos Distribuido-
res de Tecnologia da Informação
(Abradisti), a Officer é a maior em-
presa de distribuição de software e
serviços do país, respondendo por
aproximadamente 14% da receita
do setor. Em 2012, o setor regis-
trou um incremento de 5% em re-
ceita, para R$ 13,2 bilhões. (CB)

E q u i p a m e n to s Medida vale para 90% dos aparelhos e
acarreta uma renúncia fiscal de R$ 500 milhões ao ano

Produção local de
smartphones tem
redução de tributos

CLAUDIO BELLI/VALOR

Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, as novas regras terão efeito rápido para os consumidores

Cibelle Bouças, Gustavo Brigatto,
Moacir Drska e Rafael Bitencourt
De São Paulo e Brasília

A já esperada desoneração de
PIS e Cofins para smartphones
produzidos no Brasil agradou fa-
bricantes e operadoras de telefo-
nia móvel e contribuirá para ace-
lerar a queda nos preços desses
aparelhos no varejo. Fabricantes
preveem uma adoção mais acele-
rada de smartphones em substi-
tuição a celulares mais simples.
Para as teles, a medida contribui-
rá para ampliar as vendas de pa-
cotes de acesso à internet móvel.

“Essa desoneração vai ser muito
rápida, porque valerá para o con-
sumidor, lá na ponta”, afirmou
Paulo Bernardo, ministro das Co-
municações. Ele prevê a publica-
ção, nos próximos dias, da portaria
que regulamenta o novo regime
de tributação para smartphones.

De acordo com as novas regras,
aparelhos produzidos no país nos
parâmetros do processo produtivo
básico (PPB) e que custem até
R$ 1,5 mil terão a alíquota de PIS e
Cofins (que chega a 9,25%), reduzi-
da para zero. A regra também vale
para roteadores digitais vendidos
por até R$ 150. A medida acarreta-
rá uma renúncia fiscal da ordem
de R$ 500 milhões por ano para o
governo, segundo Bernardo.

O efeito para o consumidor se-

rá uma redução média de 7% no
preço dos smartphones, segun-
do estimativas da Associação Na-
cional da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee). “Será uma re-
dução representativa e deve con-
tribuir para aumentar a deman-
da no país”, afirmou Humberto
Barbato, presidente da Abinee.

Thiago Moreira, analista da em-
presa de pesquisa Nielsen, disse
que a desoneração atinge mais de
90% dos aparelhos vendidos no
país. A média de preço desse tipo
de aparelho é inferior a R$ 600, dis-
se. “Aparelhos mais caros têm um
volume muito pequeno de vendas.
A maior parcela é de aparelhos
mais baratos”, afirmou Moreira.

Na avaliação do especialista, a
redução de impostos vai acelerar a
tendência de queda nos preços dos
smartphones registrada nos últi-
mos anos. Só no primeiro semestre
de 2012, a queda foi de 10% para
esse tipo de produto. Com a deso-
neração, Moreira diz acreditar que
o patamar de preço dos modelos
mais econômicos pode passar dos
atuais R$ 400 para cerca de R$ 300.

Entre fontes do setor, há a ex-
pectativa de que a regulamentação
fixe o limite de R$ 1,5 mil apenas
para smartphones com tecnologia
de quarta geração (4G). No caso
dos aparelhos 3G, o limite de preço
será R$ 1 mil. Bruno Freitas, analis-
ta da consultoria IDC, disse que,

atualmente, 70% dos smartphones
3G estão abaixo desse preço.

Freitas não tem uma estimativa
de preços, mas considera pouco
provável a queda de até 30% anun-
ciada pelo governo. “Só se a produ-
ção aumentar de tal forma que se
consiga uma queda significativa
de custos”, disse. De acordo com a
IDC, as vendas de smartphones
cresceram 78% no ano passado, pa-
ra 16 milhões de unidades, e neste
ano aumentarão 80%, para 39 mi-
lhões de unidades — estimuladas
em parte pela desoneração.

Para Michel Piestun, vice-pre-
sidente de telecomunicações da
Samsung Brasil, a desoneração
de PIS e Cofins contribuirá para a
redução dos preços, mas as in-
dústrias ainda enfrentam o desa-
fio de reduzir custos de produ-
ção. “Os custos não mudaram e o
lucro dos fabricantes ainda é me-
nor no Brasil do que em outros
países. Mas pode haver uma me-
lhora com o ganho de escala.”

A Nokia informou em nota que
considera a medida muito positi-
va. “A desoneração irá beneficiar
diretamente os usuários, além de
contribuir com a inclusão digital e
o combate à pirataria”, informou.
A Motorola Mobility informou que
trabalha com o varejo para que a
redução seja repassada integral-
mente aos consumidores. A esti-
mativa da companhia é que os pre-

ços dos smartphones sofram uma
redução de 10% a 13% no varejo.

Com a redução nos preços dos
aparelhos, a Abinee estima que
haverá um aumento da demanda
por internet móvel no país. “E es-
se movimento vai exigir das ope-
radoras investir mais em infraes-
t r u t u r a”, disse o presidente da
entidade. Rodrigo Parreiras, exe-
cutivo-chefe da PromonLogicalis
para América Latina, disse que as
operadoras destinam parte dos
seus orçamentos para subsidiar a
venda de smartphones. “Com a

desoneração, as teles poderão
usar parte desse recurso para in-
vestir na melhoria de sua infraes-
trutura de redes”, disse Parreiras.

A TIM informou por meio de co-
municado que a desoneração dos
aparelhos “beneficiará operado-
ras, fabricantes e consumidores
com a popularização do produto”.
A tele informou que vai conversar
com fabricantes para adotar os be-
nefícios fiscais e realizar uma “pos -
sível” redução dos preços dos apa-
relhos em suas lojas.

A Oi informou que aguarda a

publicação da regulamentação
do decreto, que vai estabelecer as
características técnicas dos
smartphones que serão benefi-
ciados pelo novo regime tributá-
rio. A partir de então poderá esta-
belecer quais aparelhos vendi-
dos em suas lojas serão benefi-
ciados. A companhia informou
ainda que a iniciativa contribui-
rá de forma significativa para de-
mocratizar o acesso ao serviço de
internet móvel no país. A Telefô -
nica/Vivo e  a Claro não quiseram
comentar o assunto.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Empresas, p. B3.




