
Jornal Valor --- Página 3 da edição "12/04/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 11/04/2013@21:20:14

Sexta-feira e fim de semana, 12, 13 e 14 de abril de 2013 | Valor | B3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 12/4/2013 (21:20) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Desoneração depende de diálogo entre indústria e comércio
Gustavo Brigatto e
Azelma Rodrigues
De São Paulo e Brasília

Publicada ontem, a portaria
que regulamenta a desoneração
dos smartphones fabricados no
Brasil ainda depende da comuni-
cação entre fabricantes e varejis-
tas para ter efeito prático no pre-
ço dos aparelhos. O pacote reduz
a zero alíquotas de PIS/Pasep e
Cofins, que incidem sobre a pon-
ta do varejo. Cabe aos fabricantes,
no entanto, indicar ao varejistas
que modelos podem ser benefi-
ciados, de acordo com as regras

dade da medida de desoneração
em comparação com o mesmo
período do ano passado.

A portaria regulamentou a de-
soneração divulgada na terça-fei-
ra. O texto zerou as alíquotas de
PIS/Pasep e Cofins sobre a receita
bruta da venda no varejo dos
smartphones fabricados no Brasil
com preço de até R$ 1,5 mil e as
seguintes configurações: acesso à
tecnologia 3G ou superior, cone-
xão Wi-Fi, navegador que permi-
ta o acesso a páginas no padrão
HTML e sistema operacional que
possibilite o desenvolvimento de
aplicativos por terceiros. Os

smartphones com tecnologia 4G
(LTE, ou Long Term Evolution) de-
vem funcionar nas faixas de 2,5
gigahertz (GHz) a 2,69 GHz, pa-
drão adotado no país.

Além disso, os aparelhos devem
ter aplicação dedicada para contas
de correio eletrônico, tela sensível
ao toque ou teclado físico no pa-
drão Qwerty, tela superior a 18
centímetros quadrados [aproxi-
madamente 4,5 polegadas] e sair
de fábrica com no mínimo seis
aplicativos desenvolvidos no Bra-
sil. De acordo com a portaria, as
empresas terão seis meses para
cumprir este último critério.

estabelecidas, e qual o percentual
de desconto a ser concedido.

Dos principais vendedores de
smartphones no Brasil, até on-
tem, só Motorola e Nokia anun -
ciaram os percentuais. Procura-
das pelo Va l o r , as assessorias de
imprensa da Samsung e da Sony
Mobile disseram que só terão os
dados hoje. A LG enviou comuni-
cado informando que sete apare-
lhos se encaixam na medida de
desoneração, mas não disse o
percentual de redução de preço.
A Apple não quis comentar o as-
sunto. A CCE não tinha executivos
disponíveis para falar de seus pla-

nos e a assessoria de imprensa da
BlackBerr y não foi encontrada. A
H u aw e i não fabrica aparelhos no
país e a Positivo Informática só
iniciará a produção em junho.

Em comunicado, a Motorola
informou que a redução ficará
entre 10% e 13% do preço final
de 14 produtos. A Nokia infor-
mou, também em comunicado,
que sete aparelhos serão benefi-
ciados com redução de preço de
9,25%. A lista inclui o modelo
Lumia 820, um dos mais avança-
dos da companhia finlandesa.

“Para os fabricantes essa medida
não muda nada na operação, mas

a queda de preço pode aumentar
as vendas no varejo, o que teria um
reflexo positivo nos resultados”,
disse ao Va l o r , Carlos Lauria, dire-
tor de relações governamentais da
Nokia. De acordo com o executivo,
o varejo tem interesse em repassar
a redução aos consumidores ime-
diatamente. “É a lei de mercado. Se
um lojista não repassa e outro, sim,
quem não fez perde vendas”, disse.

Em nota, o Extra informou que
a partir de hoje vai repassar inte-
gralmente as reduções de preços.
A companhia espera um aumen-
to de 30% nas vendas de smart-
phones no primeiro mês de vali-

C e l u l a re s Descontos aumentam
briga pela atenção do consumidor

Lojas de teles e
varejistas em
rota de colisão
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Raphael Rocha, gerente-geral da LG do Brasil: foco em aparelhos multichip

Cibelle Bouças
De São Paulo

O avanço das vendas de apare-
lhos celulares no varejo tem obri-
gado as operadoras de telefonia
móvel a diversificar suas estraté-
gias para atrair consumidores às
suas lojas. No ano passado, as
companhias aumentaram seus
gastos com subsídios e incremen-
taram as vendas de aparelhos. As
vendas nas lojas das operadoras
ajudam a estimular a assinatura
de planos de dados e acesso à in-
ternet, mais rentáveis que os servi-
ços de voz. O interesse das opera-
doras concentra-se nos smartpho-
nes, aparelhos com acesso à inter-
net e de valor agregado mais alto.

Uma pesquisa realizada pela
GfK Retail and Technology a pedi-
do do Va l o r revelou que, apesar
dos esforços das teles, as vendas
crescem de forma mais acelerada
no varejo. Em fevereiro, os celula-
res no varejo e sem chip de opera-
doras já representavam 52,6% das
vendas totais no país. No caso de
smartphones, o índice chega a
42,3%. Há dois anos, o varejo res-
pondia por 31% das vendas totais
de celulares no Brasil.

Benjamin Sicsú, vice-presidente
da Associação Brasileira de da Indús-
tria Elétrica e Eletrônica (Abinee),
disse que, há seis anos, praticamente
todos os aparelhos eram vendidos
com planos de operadoras, mas,
atualmente, o nível é inferior a 50%.
“A tendência é que cada vez mais o
consumidor prefira adquirir apare-
lhos sem plano”, afirmou

Para representantes das opera-
doras e dos fabricantes, esse movi-
mento está ligado a um amadure-
cimento do mercado de telefonia
móvel. De acordo com dados da
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), a média de celula-
res por habitante no país chegou a
1,3. A maioria das vendas tem por
objetivo a troca de aparelhos que
já possuem linha. Outro fator cita-
do pelos executivos são os preços
mais baixos, ou o maior número
de parcelas nas vendas a prazo.

Diante desse cenário e do inte-
resse em atrair consumidores inte-
ressados em trocar seus celulares
por smartphones, as operadoras
diversificaram iniciativas para
atrair mais clientes às suas lojas.

A C l a r o, controlada pela Améri -
ca Móvil, investe na abertura de lo-
jas para atender aos clientes. Em
2012, a companhia abriu 72 lojas e
passou a ter 324 unidades no país.
Neste ano, inaugurou outras três.
A operadora também decidiu ofe-
recer descontos de 20% a 40% no
preço dos planos de dados ilimita-
dos para clientes que decidem
comprar o aparelho em outras lo-
jas. “É uma maneira de beneficiar
os nossos clientes”, afirmou Ricar-
do Cesar de Oliveira, diretor nacio-
nal de vendas consumo da Claro.

Em 2012, as despesas da Claro
com subsídios de aparelhos cres-
ceram 8%, para R$ 1,8 bilhão. No
ano, a operadora liderou os aces-
sos com dispositivos móveis no
país, com participação de 39,9%,
de acordo com o “Balanço Huawei
de Banda Larga”. Na sequência es-
tão V i v o, TIM e Oi, com fatias de
28,2%, 22,1% e 9,1%, nessa ordem.
Oliveira associou o resultado da
Claro à oferta de planos de acesso à
internet de R$ 0,50 por dia para
clientes pré-pagos e ao aumento
de subsídios na venda de smart-
phones. Essas políticas serão man-
tidas pela companhia.

A Te l e f ô n i c a / V i v o voltou-se à
oferta de subsídios para clientes
pós-pagos que têm planos de da-
dos e que querem trocar de apare-
lho. “Nas lojas da Vivo, o foco são
os clientes pós-pagos, e quanto
maior o plano, maior o desconto
na compra do aparelho”, afirmou
Fábio Avelar, diretor de planeja-
mento e gestão comercial da Vivo.
O executivo disse que as vendas de
aparelhos para clientes pré-pagos
são maiores no varejo e, por isso, a
operadora tem procurado reforçar
parcerias para estimular a oferta
de chips da Vivo nessas redes.

A TIM, controlada pela Te l e c o m
Italia, também decidiu reforçar
parcerias com redes varejistas, co-
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Fabio Cristilli, diretor da TIM: aposta em smartphones populares e tablets

mo Casas Bahia e Magazine Luiza,
para incrementar as vendas de
aparelhos com o chip da operado-
ra. “As vendas nesse tipo de varejo
têm crescido fortemente e a ten-
dência é que continuem aumen-
t a n d o”, afirmou Fabio Cristilli, di-
retor de internet, serviços de valor
adicionado e aparelhos da TIM.

Nas lojas próprias, a TIM refor-
çou a oferta de smartphones a pre-
ços populares (abaixo de R$ 400) e
também os subsídios para possibi-
litar a venda de tablets com cone-
xão de terceira geração (3G) abai-
xo de R$ 800. Segundo Cristilli, em
2012, a operadora respondeu por
50% das vendas de tablets 3G no
país. Neste ano, a expectativa é ele-
var as vendas desses aparelhos em
quatro vezes em relação a 2012.
“Haverá um forte crescimento do
mercado de tablets, e a meta é am-
pliar as vendas de planos de dados
com a oferta de tablets”, disse.

A Oi, por sua vez, optou pela
oferta em suas lojas de smartpho-
nes mais sofisticados, vendidos
com descontos ou pagamento par-
celado. “Os consumidores que fre-
quentam as lojas têm mais interes-
se em adquirir aparelhos de maior
valor agregado, sobretudo smart-
phones”, disse Bernardo Weisz, di-
retor de equipamentos da Oi. O
executivo disse que a política de
subsídios adotada em 2012 será
mantida. A Oi foi a que mais resis-
tiu a subsidiar a venda de apare-
lhos. No ano passado, a tele regis-
trou um aumento de 2.027% nas
despesas com aparelhos e acessó-
rios, para R$ 507 milhões.

Plano de fusão na Telecom Italia
Te l efo n i a
Tatiane Bortolozi e
Manuela Mesco*
De São Paulo e Milão

O conselho da Telecom Italia,
dona da TIM no Brasil, criou um
comitê para auxiliar Franco Berna-
bè, executivo-chefe e presidente
do conselho do grupo, a examinar
os termos de uma possível fusão
com a unidade italiana do conglo-
merado Hutchison Whampoa, de
Hong Kong. A empresa chinesa
exige como pré-condição uma
participação majoritária entre os
acionistas da maior empresa de te-
lecomunicações da Itália.

O conselho determinou ainda
que a gestão da Telecom Italia ex -
plore a viabilidade de uma cisão da

rede de linhas fixas. A separação
pode facilitar um acordo com a
Hutchison Whampoa, ao evitar
que uma companhia estrangeira
tenha controle sobre ativos consi-
derados estratégicos ao país.

A Hutchison Whampoa é o
mais recente exemplo de empre-
sas ricas em caixa, vindas de mer-
cados emergentes, que buscam
barganhas na Europa, onde a de-
saceleração do crescimento eco-
nômico e os problemas de dívida
levaram companhias locais de te-
lecomunicações a vender ativos.
Em 2012, o bilionário mexicano
Carlos Slim comprou fatias na
holandesa KPN e na Te l e c o m
Áu s t r i a por baixos preços.

A fusão pode combinar a
maior e a menor operadora mó-
vel da Itália, cuja participação de

mercado somaria 45%. De acordo
com a Agcom, a agência regula-
dora do país, a participação de
mercado da Telecom Italia era de
35% no fim de 2012, e a da Hut -
chison, 10,4%. Os outros dois
maiores nomes do setor são a
Wind e  a Vo d a f o n e Italy, subsi-
diária do grupo britânico.

Parte dos acionistas da Te l c o, só-
cia majoritária da Telecom Italia,
com uma participação de 22,4%,
afirma estar pronta para vender fa-
tias ao grupo de Hong Kong, se-
gundo pessoas próximas ao assun-
to. Em fevereiro, a Te l c o fez uma
baixa contábil de € 920 milhões
em sua participação na empresa
gerida por Bernabè, avaliando-a
em € 3,6 bilhões, ou € 1,2 por ação,
de € 1,5 por papel anteriormente.
(*Dow Jones Newswires)

Cresce demanda por celular
que aceita mais de um chip
De São Paulo

Ao mesmo tempo em que as
companhias de telecomunicações
procuram reforçar os subsídios às
vendas de smartphones e desen-
volvem planos de dados para
atrair e cativar mais clientes, os
consumidores tentam escapar da
dependência de uma única opera-
dora com a aquisição de aparelhos
capazes de operar com duas ou
mais linhas ao mesmo tempo.

De acordo com fabricantes ou-
vidos pelo Va l o r , a procura por es-
se tipo de aparelho antes era res-
trita a celulares mais baratos. Nos
últimos meses, porém, cresceu a
procura por smartphones mais
sofisticados com essas caracterís-
ticas. A consultoria GfK Retail and
Technology não divulga o núme-
ro de vendas de smartphones que
aceitam mais de um chip (chama-
dos “multi SIM”), mas confirma
que o crescimento foi mais forte
nas vendas de aparelhos na faixa
entre R$ 450 e R$ 699.

Atentos a essa tendência, os fa-
bricantes tentam incrementar a
oferta de smartphones com essas
características. A Samsung, que re-
gistrou um aumento na participa-
ção de mercado de 17% em 2011
para 42,4% em 2012, segundo a

consultoria G a r t n e r, reforçou a
oferta de aparelhos que aceitam
dois chips. Michel Piestun, vice-
presidente de telecomunicações
da Samsung, disse que de 50 mo-
delos lançados por ano, 12 permi-
tem o uso de mais de uma linha.
“Alguns dos nossos campeões de
vendas são smartphones com dois
chips”, disse.

Neste ano, a Samsung lançou
também modelos de mais alto
valor agregado, como o Samsung
Galaxy III, com dois cartões de
memória. Piestun afirmou que,
após fazer pesquisas com consu-
midores, observou que há uma
demanda reprimida entre usuá-
rios de aparelhos mais sofistica-
dos por smartphones com essas
características. “Muitos profis-
sionais possuem uma linha de te-
lefonia móvel particular e uma
para o trabalho e é conveniente
reunir as duas em um aparelho
elegante para apresentar no local
de trabalho”, disse o executivo.
Piestun informou que as vendas
de smartphones cresceram 78%
no país em 2012 e há espaço para
manter esse ritmo de expansão
neste ano, com destaque para
aparelhos com mais de um chip.

A LG Electronics, que aumen-
tou sua participação de mercado

em smartphones de 7,2% para
13,3% no ano passado, também
reforçou a oferta de aparelhos
que aceitam dois ou mais chips.
Raphael Rocha, gerente-geral de
produtos e estratégia da LG disse
que 40% das vendas de smart-
phones são de aparelhos com es-
sas características. “A maioria dos
usuários no país adota planos
pré-pagos e tem interesse em
manter mais de um chip para
aproveitar as promoções”, disse.
O executivo afirmou que a LG já
oferecia smartphones com dois e
três chips e, no próximo mês, vai
trazer ao mercado aparelhos que
aceitam quatro chips. A maioria
das vendas desses produtos é vol-
tada a redes varejistas.

Rodrigo Vidigal, diretor de
marketing da Motorola Mobility,
afirmou que a fabricante tam-
bém ampliou a oferta de smart-
phones sofisticados com mais de
um chip. “Esse tipo de tecnologia
tem atraído bastante os consumi-
dores”, afirmou. No ano passado,
a participação da Motorola Mobi-
lity cresceu de 4,2% para 8,2%, se-
gundo o Gartner. Vinicius Costa,
gerente de portfólio e produtos
da Nokia, também relatou um
aumento da procura por mode-
los com dois chips. (CB)

BTG recomenda papéis da Telefônica
Renato Rostás
De São Paulo

O banco BTG Pactual elegeu on-
tem as ações da Te l e f ô n i c a Brasil,
que opera com a marca Vivo, como
a melhor opção de investimento
dentro do setor de telecomunica-
ções na América Latina. Apesar de
em geral não gostar das empresas
de telefonia na bolsa, os analistas
Carlos Sequeira, Fabio Levy e Ber-
nardo Miranda elogiam as pers-
pectivas de geração de caixa da
empresa e seu alto nível de paga-
mento de dividendos.

Em relatório, a instituição resol-
veu elevar sua recomendação so-
bre os papéis preferenciais, de
neutra para compra. O preço-alvo
também foi aumentado, chegan-
do a R$ 62. Esse valor garantiria ao
ativo um potencial de valorização

de 18,7%, quando comparado com
o preço de fechamento de ontem.

A posição de liderança da tele
na área móvel dá sustentação à
preferência do banco. “Seus servi-
ços ao consumidor, sua rede e sua
marca são superiores”, disseram
os três analistas. Assim, a compa-
nhia tem chance de cobrar preços
maiores do que a concorrência e,
mesmo assim, manter a partici-
pação de mercado, disseram.

O BTG também se mostra con-
fiante na eficiência de contenção
de custos da Vivo. “Uma combina-
ção de aproximação mais comer-
cial e as sinergias da fusão entre a
Vivo e a antiga Telesp derrubaram
os custos no quarto trimestre”, cita
o relatório. Para 2013, a instituição
prevê um aumento maior dessa
economia, com a margem sobre o
lucro antes de juros, impostos, de-

preciação e amortização (Ebitda,
na sigla em inglês) subindo de
34,1% para 34,8%.

Com uma geração de caixa for-
te e dinheiro suficiente, a compa-
nhia também seria, na opinião
dos analistas, a mais capaz de re-
solver os problemas de linhas fi-
xas. Esse segmento da telefonia
sofre com a migração de clientes
para aparelhos móveis e a inca-
pacidade de expansão da base
após a consolidação no Brasil.

Mesmo assim, a Vivo tem pro-
blemas com linhas fixas. Uma ma-
neira de lidar com esse produto,
segundo o banco, seria oferecer
pacotes triplos com telefonia, TV e
banda larga de maneira competi-
tiva, negócio no qual a empresa fa-
lha. “Por isso, ela está perdendo
participação nos mercados de TV e
internet ”, afirma o relatório.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Empresas, p. B3.




