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Fundo desiste
de oferta para
comprar a Dell

Lenovo pode
adquirir
divisão da IBM

Queda nas ações da
Apple intriga mercado

foi a valorização das ações do Google em 2012, enquanto os papéis da Apple caíram 36%;
fabricante do iPhone sofreu com a forte concorrência dos celulares com o sistema Android

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Apesar de ser um segmento de
negócio consolidado em todo o
País e não ter passado por inova-
ções tecnológicas marcantes
nos últimos anos, mais da meta-
de dos assinantes brasileiros de
telefonia fixa residencial ainda
não se consideram satisfeitos
com a qualidade dos serviços. Es-
se foi o principal resultado da
Pesquisa Nacional de Satisfação
dos Usuários dos Serviços de Te-
lecomunicações divulgada on-
tem pela Anatel, a agência regula-
dora da área.

Os dados foram colhidos em
levantamento com 200 mil pes-
soas entre 2011 e 2012. Os núme-
ros mostram que 43,5% dos en-

trevistados se declaram satisfei-
tos com o serviço residencial de
telefonia fixa, e apenas uma par-
cela baixíssima, de 2,9%, está to-
talmente satisfeita.

Uma fatia considerável, de
40,7% dos usuários, disse não es-
tar nem satisfeita e nem insatis-
feita com a telefonia contratada
em suas casas. O restante se divi-
diu entre 11% de insatisfeitos e
1,8% de totalmente insatisfeitos.
Dessa forma, mais da metade
(51,5%) dos usuários evitou se di-
zer satisfeita com o serviço. A
Anatel classificou os clientes
que disseram não estar satisfei-
tos nem insatisfeitos como “indi-
ferentes” ao serviço.

A banda larga fixa residencial
apresentou resultados ligeira-
mente melhores, com 32,5% dos
entrevistados afirmando esta-
rem satisfeitos com o serviço e
19,8% com satisfação plena com
a internet fixa. A quantidade de
insatisfeitos ficou em 14% e a to-
tal insatisfação atingiu 7,9% dos
usuários. Restaram ainda 25,9%

de entrevistados indiferentes à
qualidade da banda larga fixa.
Ou seja, 38,7% evitam dizer que
estão satisfeitos.

Na média ponderada de todas

as variáveis pesquisadas – que in-
cluem atendimento, tarifas e pre-
ços, qualidade das ligações ou da
velocidade de internet, serviços
de manutenção, informações,

conta e outros serviços –, o índi-
ce geral de satisfação com os ser-
viços fixos residenciais foi de
58,9%, numa escala que vai de ze-
ro a 100%.

Parâmetro. O superintendente
de Serviços Públicos da Anatel,
Roberto Pinto Martins, diz que
os resultados servirão como pa-
râmetros para que o órgão regu-
lador faça um diagnóstico de on-
de são necessárias ações mais rá-
pidas e precisas. “As empresas
também precisam consultar es-
sas informações e descobrir on-
de elas estão falhando. A pesqui-
sa não pode ser usada só pra efei-
tos estatísticos, temos que usar
para seguir melhorando a quali-
dade dos serviços”, disse.

Para Martins, apesar de os da-
dos não indicarem que os servi-
ços são “um desastre”, as compa-
nhias têm obrigação de melhora-
rem os indicadores. “Toda em-
presa deveria buscar a felicidade
dos seus usuários. Não acredito
que tenha empresa que queira
trabalhar com seu usuário insa-
tisfeito e infeliz”, afirmou. “Em
40 milhões de usuários do servi-
ço fixo, 10% de insatisfeitos signi-

ficam 4 milhões de pessoas insa-
tisfeitas. Temos que trabalhar
para deixar todo mundo pelo me-
nos na escala de avaliação razoá-
vel do serviço”, concluiu.

Empresas. A Oi e a Telefônica
foram as empresas com os meno-
res níveis de satisfação na telefo-
nia fixa, segundo a pesquisa. Nos
telefones residenciais, a Oi obte-
ve um índice de satisfação de
58,6% e a Telefônica registrou
um índice de 55,4%. Ambas as
companhias ficaram abaixo da
média geral de satisfação com o
serviço, que foi de 58,9%. A em-
presa mais bem avaliada foi a
GVT, com 67,1%.

Telefonia fixa ainda não satisfaz usuários

26%
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O fundo de investimentos
Blackstone desistiu das tentati-
vas de comprar a Dell, facilitan-
do o caminho para o empresário
Michael Dell e para o fundo Sil-
ver Lake prosseguirem com um
acordo de US$ 24,4 bilhões para
adquirir a terceira maior fabri-
cante de PCs do mundo.

A Blackstone se retirou ape-
nas um mês depois de ter lança-
do uma oferta rival à tentativa do
bilionário Dell de fechar o capi-
tal da empresa que ele fundou.

A desistência da Blackstone
coincide com o momento da di-
vulgação de pesquisas que reve-
lam que a indústria de PCs regis-

trou queda de 14% nas vendas
no primeiro trimestre – maior
baixa desde 1994. Outro pon-
to que pode ter contribuído
para afastar o fundo é a previ-
são da Dell, que estimou que-
da no lucro operacional de
US$ 3,7 bilhões para US$ 3 bi-
lhões neste ano fiscal.

A Blackstone e o investidor
Carl Icahn, que assumiu uma
participação significativa na
empresa e se opõe à aquisição
por Michael Dell, fizeram ofer-
tas preliminares separada-
mente. As chances da oferta
rival de Icahn são menores do
que as da Blackstone, afir-
mam analistas, mas o acordo
de Dell com a Silver Lake ain-
da enfrenta forte oposição de
alguns acionistas, incluindo a
Southeastern Asset Manage-
ment, que detém 8,4 % da em-
presa. / REUTERS

Google aposta
em inovação
para lucrar mais
Apesar das ameaças no setor de buscas, empresa garante a
investidores que produtos futurísticos são alternativa para o setor

A Lenovo informou ontem que
estava em conversas prelimina-
res para uma possível aquisição.
O comunicado foi enviado à bol-
sa de Hong Kong após a impren-
sa publicar notícias de que a IBM
estava negociando a venda de
seu negócio da área de servido-
res x86 para a fabricante de com-
putadores chinesa.

A Lenovo, porém, não divul-
gou detalhes da operação e infor-
mou que está em negociações
preliminares com “uma terceira
parte para uma compra poten-
cial”. A empresa disse que não
havia fechado nenhum acordo.

Um alto executivo do setor dis-

so ao site de tecnologia CRN que
a IBM quer de US$ 5 bilhões a
US$ 6 bilhões pela divisão da em-
presa que vende servidores de
baixo custo – tradicionalmente
usados em grandes centros de da-
dos corporativos.

A IBM não quis detalhar a re-
ceita da unidade, mas o banco de
investimentos Morgan Stanley
estima que a divisão gerou cerca
de US$ 4,9 bilhões dos US$ 15,4
bilhões em vendas de servidores
no ano passado.

Notícias sobre as negociações
ressurgiram depois de a IBM re-
gistrar um trimestre decepcio-
nante, com vendas fracas. De
acordo com a consultoria Gart-
ner, em 2012 a IBM era a terceira
maior fabricante de servidores
de baixo custo, atrás de HP e
Dell, e terminou o ano com 15%
do mercado. Em 2011, tinha
16,4%. / DOW JONES E REUTERS
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O mercado principal do Google
– o de buscas – está sob ameaça.
Mas isso não é motivo de preocu-
pação, afirmaram os executivos
da companhia para seus acionis-
tas. O Google está concentrado
num futuro em que os computa-
dores falam em voz alta para os
usuários, dirigem nossos carros
e enviam informação antes mes-
mo de nós a solicitarmos.

Os investidores que vivem no
“aqui e agora” saíram com dúvi-
das quanto aos resultados finan-
ceiros da empresa no primeiro
trimestre, divulgados na quinta-
feira, que contribuíram para um
aumento de 2% no valor das suas
ações no pregão realizado de-
pois do fechamento da bolsa.

O faturamento da companhia
não correspondeu ligeiramente
às expectativas dos analistas.
Seus lucros superaram as previ-
sões, mas apenas por causa de
um anômalo incentivo fiscal do
governo para a pesquisa e desen-
volvimento. Sem ele, Google
também não teria correspondi-
do às expectativas dos analistas
no em relação aos lucros.

Mas os resultados da empresa
mostraram que, não importam
as ameaças, suas operações na
área de buscas na internet, base

dos negócios da empresa, ainda
são vigorosas – mesmo que as
buscas e a publicidade em desk-
tops e a publicidade estejam
mais lentas porque os usuários
estão abandonando o computa-
dor pessoal para utilizar apare-
lhos móveis, onde o Google luta
para lucrar mais.

Futuro. O Google está se lan-
çando em operações inovado-
ras, como os óculos que se conec-
tam com a internet e carros que
se locomovem sozinhos, sem
motorista. Na quinta-feira Larry
Page, diretor executivo (CEO)
do Google, conversou numa vi-
deoconferência com analistas
sobre a importância destes proje-
tos para a companhia. No passa-
do, os executivos consideraram
que tais esforços não eram im-
portantes, preferindo se concen-
trar ao máximo nas atividades
principais da Google.

“Como CEO da companhia é
também superimportante ter

um foco no futuro”, disse Larry
Page. “As empresas tendem a se
acomodar e fazer o que sempre
fizeram, com algumas altera-
ções de menor importância. É na-
tural querer trabalhar naquilo
que você sabe. Mas alguns apri-
moramentos graduais com certe-
za vão torná-lo obsoleto com o
tempo, especialmente na área da
tecnologia.”

Larry Page parece ter conven-
cido os analistas e investidores
preocupados com os gastos da
companhia no campo da ficção
científica.

“É um produto atrativo”, dis-
se Colin Gillis, analista da PGC
Partners, referindo-se às novas
atividades. “Mas gosto do fato
de que estão partindo para essas
coisas. Quando olhamos para a
Apple, nos perguntamos: ‘de on-
de virá a próxima rodada de cres-
cimento?’. E, quando olhamos
para o Google, dizemos: ‘ eles es-
tão em busca de mercados real-
mente grandes’.”

Concorrência. Apesar dos desa-
fios enfrentados pela empresa
na área dos dispositivos móveis
como smartphones e tablets, os
investidores estão deixando a
Apple e preferindo o Google.

Enquanto o valor das suas
ações aumentou 26% no ano pas-
sado, os papéis da Apple caíram

36%, pois a empresa teve um
crescimento mais lento e vem en-
frentando uma concorrência
mais forte dos celulares com o
sistema Android do Google.

“Este reconhecimento da res-
ponsabilidade de um CEO para
provocar uma mudança radical
nos rumos da empresa talvez se-
ja um indício de que as pessoas

perceberam que a Apple não te-
nha mudado o suficiente”, afir-
mou Jordan Rohan, analista na
Stifel Nicolaus, referindo-se às
observações feitas por Larry Pa-
ge sobre o futuro do Google.

A empresa começou a vender
nesta semana seus primeiros
óculos com conexão à internet,
o Google Glass, para desenvolve-

dores de aplicativos e espera co-
locá-los à venda ao público no
fim deste ano.

O Google também anunciou
recentemente que venderá sua
internet ultrarrápida, a Fiber,
que no momento só está disponí-
vel na cidade Kansas, em Austin,
no Texas e em Provo, Utah. /
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Índice. Oi e Telefônica têm baixo nível de satisfação, diz Anatel

As ações da Apple, que se manti-
veram na faixa dos US$ 700 no
último ano e deram à companhia
o título de mais valiosa em al-
guns momentos, estão agora em
queda. Ontem, o papel fechou o
pregão cotado a US$ 390,53, o
que faz a perda acumulada desde
setembro passar de 44%.

Ninguém sabe ao certo a razão
para essa baixa. Segundo o New
York Times, analistas estão ten-
tando entender o porquê. “Sim,
a Apple está recuando, assim co-
mo ocorre inevitavelmente com
outras companhias. Mas a Apple
continua a ser enormemente lu-
crativa e motivo de inveja de em-
presas no mundo todo”, diz o jor-

nal. A percepção dos investi-
dores de que existe algo a ser
feito, no entanto, parece supe-
rar a inquestionável boa ima-
gem da companhia.

O articulista Cody Willard,
do site MarketWatch, pergun-
ta onde estão as filas para com-
prar “o produto mais revolu-
cionário de todos os tempos”.
“Nós precisamos de um novo
produto. O iWatch (relógio
que se supõe estar em desen-
volvimento pela Apple) pode-
ria ser esse produto”, diz. Mas
ele afirma não estar seguro de
que a Apple vá mesmo entrar
nesse mercado no curto pra-
zo. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Estratégia. Funcionários do Google investem conhecimento também em ficção científica

● Razoável

Em pesquisa, mais da
metade dos brasileiros
evitou se declarar
satisfeita com o serviço
prestado por operadoras

● Desafio móvel
O valor cobrado pelo Google para
veicular anúncios em smartpho-
nes e tablets é a metade do valor
dos links patrocinados tradicio-
nais. E esses aparelhos recebem
apenas um quarto dos cliques.

ROBERTO P. MARTINS
SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DA ANATEL
“Em 40 milhões de usuários do
serviço fixo, 10% de insatisfeitos
significam 4 milhões de pessoas
insatisfeitas. Temos de trabalhar
para deixar todo mundo pelo
menos na escala de avaliação
razoável do serviço.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B17.




