
O serviço de transmissão de mú-
sica pela internet Spotify anun-
ciou ontem sua expansão para
Ásia e América Latina, ao divul-
gar planos de lançamento em oi-
to novos países. A empresa ten-
ta alcançar a Pandora Media,
sua maior rival, e se manter à
frente de novos concorrentes.

O Spotify, que tem cerca de
24 milhões de usuários ativos e
6 milhões de assinantes pagan-

tes, vai oferecer seus serviços
em 28 mercados. “Damos os pri-
meiros passos na América Lati-
na com o México, e na Ásia,
com Hong Kong, Malásia e Cin-
gapura. Estamos contentes em
fazer novos amigos na Estônia,
Letônia, Lituânia e Islândia”,
disse a empresa em seu blog.

A companhia, sediada em Es-
tocolmo, já oferece serviços nos
Estados Unidos, Europa, Austrá-
lia e Nova Zelândia.

Lançado em 2008, o Spotify é
um serviço gratuito de strea-
ming sob demanda, em que

usuários pagam para ouvir músi-
ca sem publicidade e reproduzir
listas em qualquer dispositivo.

O Spotify, que faz acordos de
royalties com as gravadoras, pa-
ga cerca de 70% de sua receita
aos detentores de direitos.

Música em streaming deu sal-
to de popularidade com o cresci-
mento dos smartphones, mas
as empresas enfrentam dificul-
dades, devido ao alto custo dos
royalties. Entretanto, o setor
tem atraído o interesse de gigan-
tes como Google, Amazon.com
e Apple. ■ Reuters

A operadora de telefonia GVT
atingiu a marca de um milhão
de amigos na fan page do PMC –
serviço de música digital e strea-
ming de vídeo exclusivo para
clientes —, no Facebook.

“Não esperávamos atingir es-
ta marca tão rápido. Atuamos
há menos de um ano na rede so-
cial. O resultado é fruto do tra-
balho permanente de ações fo-
cadas para este público”, come-
mora Sergio Coelho, gerente de
marketing digital da empresa,
acrescentando que não havia si-
do estimulada meta para o cres-
cimento do número de fãs.
“Queremos mais”, diz ele.

Sem falar em números, Coe-
lho garante que os investimen-
tos em marketing são crescen-
tes dentro da GVT. “As redes
sociais são uma mídia cada vez
mais importante”, destaca. Se-
gundo o executivo, a empresa
já conta com dois perfis oficiais
no Facebook.

“Fazemos ações permanen-
tes de relacionamento com o
cliente, que variam de acordo
com a praça. Mas utilizamos ain-
da todas as possibilidades de
anúncios”, completa Coelho.
Ele adianta que a GVT estará em
breve em outras redes sociais.

Além do PMC, a empresa
também tem focado em iniciati-
vas para o POP – provedor gra-
tuito. “Buscamos atrair tráfego
para o nosso portal de conteú-
do por meio de pesquisas reali-
zadas no Google, com anúncios
relacionados do nosso site”,
disse Coelho. ■ G.M.

Masayoshi Son, o bilionário
fundador da operadora de tele-
fonia japonesa SoftBank deve
se manter na batalha pela ope-
radora norte-americana Sprint
Nextel. Caso desistisse do negó-
cio, ele embolsaria mais de de
US$ 3,5 bilhões com as taxas de
rompimento e operações de
hedge e de bônus.

Son, no entanto, deve man-
ter a meta de investir US$ 20,1
bi para comprar 70% da Sprint
e ingressar no mercado america-

no. A Dish Network Corp, se-
gunda maior operadora de TV
por satélite dos EUA, ofereceu
US$ 25,5 bi pela Sprint, 13% a
mais do que a SoftBank. A Dish
quer combinar seu serviço por
satélite com a rede de telefonia
celular da Sprint em um ataque
à AT&T e à Verizon Wireless.

A companhia japonesa não
se manifestou sobre a oferta do
concorrente, mas um porta-
voz afirmou que ela prossegui-
rá com a emissão de bônus em
duas etapas, em dólares e eu-
ros, para a compra da Sprint. ■

Reuters

COMPUTADOR

Dell faz acordo com Carl Icahn

A Claro saiu na frente e lançou
ontem a tecnologia 4GMax para
as cidades-sede da Copa das
Confederações: Rio de Janeiro,
Brasília, Fortaleza, Belo Hori-
zonte e Salvador. Em Recife, a
rede foi inaugurada em 2012. A
Anatel (Agência Nacional de Te-
lecomunicações) havia estipula-
do 30 de abril como prazo final
para a cobertura chegar a 50%
da área urbana destes locais.

Além destas cidades, Curiti-
ba, Porto Alegre, Campos do Jor-
dão (SP), Búzios (RJ) e Paraty
(RJ) já contam com a tecnologia.
A empresa já investiu R$ 510 mi-
lhões para a instalação da rede
nestas cidades. Até a Copa do
Mundo de 2014, a expectativa é
desembolsar mais R$ 6,2 bilhões
para ampliar a cobertura. “Nos-
so objetivo é trabalhar a expe-
riência dos clientes antecipar a
chegada a outras cidades”, disse
Gabriela Derenne, diretora re-
gional para RJ/ES da Claro.

No Rio, a cobertura já atinge
65 bairros. Já são mais de 160
antenas. “De segunda para ter-
ça entraram 16 sites, até o fim
da semana, devem ser mais
16”, completou Gabriela. Se-
gundo ela, as antenas atendem
aos serviços GSM, 3G, 3GMax
e 4G. “Já temos 5 mil clientes
no 4G, que foi batizado de
4GMax, pois compramos dois
blocos frequência de 20 MHz,
o dobro das concorrentes. Es-
sa é nossa primeira vantagem
competitiva”.

A empresa apresentou os pla-
nos para os interessados no 4G.
Para voz e dados, o mais barato
sai por R$ 207. Já os pacotes de
internet custam a partir de R$
79,90. “Nossa estratégia é ter
oferta igual a do serviço 3G”, co-
menta Gabriela. A operadora já
conta com nove aparelhos que
suportam tecnologia.

Hoje começa a ser veiculado,
em canais abertos e fechados, o
novo filme da Claro. “Nossa
campanha de Dia das Mães será
pautada no 4GMax”, adiantou
Renata Macedo, gerente de mar-
keting da empresa para RJ e ES.
A campanha nacional usará co-

mo tema: “velocidade para com-
partilhar o amor”.

Operadoras vão cumprir prazos
A Oi vai anunciar na semana que
vem sua estratégia de atuação pa-
ra o 4G. Uma das novidades que é
que os clientes 4G da Oi terão
acesso ilimitado aos mais de 30
mil pontos da rede Oi WiFi. Se-
gundo a empresa, as antenas para
a cobertura inicial exigida para o
4G estão em fase final de instala-
ção nas cidades-sede da Copa das
Confederações. “ A companhia di-
vulgará, em breve, a mancha de
cobertura inicial de sua rede 4G”.

Em nota, a Vivo informou

que a partir do dia 30 de abril, o
serviço 4G da Vivo será ofereci-
do nas seis cidades-sede da Co-
pa da Confederações, cumprin-
do prazo da Anatel. Segundo a
companhia, ela trabalha para
oferecer o melhor serviço ao
mercado, com mais qualidade e
opções de planos.

Também em nota, a Tim infor-
mou que também segue o crono-
grama de implantação da agên-
cia. A empresa fechou com a Oi
acordo para compartilhamento
da rede de acesso de rádio 4G.
“O negócio é essencial para as
telecomunicações no país”, di-
zia o comunicado da Tim. ■

Spotify expande sua atuação

EMPRESAS

A Dell anunciou um acordo com o bilionário Carl Icahn para limitar os

investimentos dele durante o processo de aquisição da companhia.

Em troca, Icahn terá poderá, futuramente, fazer acordos com outros

acionistas em uma potencial proposta pela Dell. Pelo acordo, o

investidor não faria compras que o levassem a possuir mais de

10% das ações nem faria acordos com outros acionistas que, em

conjunto com ele, somassem mais de 15% das ações da empresa.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Marketing
digital é uma
das apostas
da GVT

Chip East/Reuters

Divulgação

Sprint entre dois donos

Serviço gratuito de streaming
sob demanda chega a países da
Ásia e da América Latina

Em um ano, empresa atingiu um
milhão de fãs no Facebook

Claro sai na frente e lança 4G
para Copa das Confederações

Softbank e Dish disputam a
compra da operadora americana

Oi, Vivo e Tim vão cumprir cronograma da Anatel e entregar serviço até o fim do mês

AtéaCopa doMundode2014,aClarovai investir R$6,2bilhõesparaampliarsuacoberturade4G
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Empresas, p. 16.
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