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Governo estuda incentivos
para atrair centros de dados
Re g u l a m e n t a ç ã o
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou ontem
que o governo estuda uma política
de incentivos para centros de da-
dos no Brasil. “Estamos discutindo
quais seriam as medidas. Por
exemplo, pode ser conceder bene-
fício fiscal e, eventualmente, se
precisar, modificar a legislação de
armazenamento de dados”, disse
Bernardo após audiência pública
na Câmara dos Deputados sobre o
planejamento do Ministério das
Comunicações neste ano.

O ministro disse que o Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia já foi
consultado para produzir um es-
tudo e avaliar se será necessário
alterar a legislação em vigor. Ca-
so isso seja necessário, Bernardo
disse que um projeto de lei será
enviado ao Congresso.

O objetivo, segundo Bernardo, é
atrair centros de dados ao país, se-
jam eles de empresas nacionais ou
estrangeiras. “Podemos até atrair
empresas estrangeiras, mas quere-
mos que as nacionais estejam aqui
sediadas”, afirmou, referindo-se à
possibilidade de que essas empre-
sa montem suas bases de dados em
outros países. (DM)

TrabalhoJá recebe aporte de fundo
I nve st i m e n to
Bruna Cortez
De São Paulo

A empresa Tr a b a l h o J á , que
opera um serviço de envio de va-
gas de trabalho por mensagem
de texto (SMS), recebeu um inves-
timento de US$ 5,5 milhões do
fundo mexicano Capital Indigo,
que passa a ser o maior acionista
da companhia. Além do Brasil, a
empresa novata tem operações
no México e na Nicarágua.

Com os recursos recebidos da
Capital Indigo, a TrabalhoJá pla-
neja investir em ferramentas de
tecnologia da informação (TI) e
na contratação de pessoal, disse

Curtas

Anseloni deixa Itautec
Após pouco mais de três anos, o

executivo Mário Anseloni deixou,
ontem, a presidência da Itautec e o
conselho de administração da
companhia. Em seu lugar assumiu
Henri Penchas, que deixou a presi-
dência da Duratex — também per-
tencente à Itaúsa — para assumir a
direção da fabricante de computa-
dores. A troca foi comunicada pela
Itautec à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM). “A transição já es-
tava acertada”, disse Anseloni ao
Va l o r . Antes da Itautec, o executi-
vo dirigiu a subsidiária brasileira
da Hewlett-Packard (HP). Desde o
princípio, afirmou Anseloni, sua
ida para a Itautec tinha como foco
comandar a primeira fase do pro-
cesso de reestruturação da compa-
nhia, que está encerrada. Procura-
da, a Itautec não deu retorno até o
fechamento desta edição.

BB processa Gradiente
Depois de vencer a Apple na dis-

puta pela marca Iphone no Brasil,
a Gradiente teve sua propriedade
interditada judicialmente. A me-
dida foi publicada pelo Instituto
Nacional de Propriedade Intelec-
tual (Inpi) em razão de uma ação
do Banco do Brasil na 27ª Vara Cí-
vel da Comarca de São Paulo. No
processo movido contra a IGB Ele-
trônica, dona da Gradiente, e Eu-
genio Emilio Staub, presidente da
companhia, o banco reclama uma
dívida de cerca de R$ 947 mil.

REGIS FILHO/VALOR

Raphael Rocha, gerente-geral da LG do Brasil: expectativa de crescimento robusto das vendas de 4G no longo prazo

Cibelle Bouças
De São Paulo

Com foco, inicialmente, em
usuários de maior poder aquisiti-
vo, ou que fazem questão de estar
na vanguarda da adoção de novas
tecnologias, os fabricantes de celu-
lares já lançaram diversos modelos
de aparelhos para a quarta gera-
ção (4G) no Brasil, com preço mé-
dio de R$ 2 mil. O valor é similar ao
de smartphones 3G mais sofistica-
dos, conhecidos também no jar-
gão do setor como “high end”. De-
vido à equivalência de preços, en-
tre outras questões, a adoção de 4G
poderá ser mais rápida que a de
aparelhos 3G. “A terceira geração
levou de cinco a seis anos para pe-
gar no Brasil. Mas é possível que
em três anos o 4G chegue ao mes-
mo nível [participação de merca-
do] que o 3G possui hoje”, disse Ro-
drigo Vidigal, diretor de marke-
ting da Motorola M o b i l i t y.

De acordo com o relatório mais
recente da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), até mar-
ço foram vendidos no país 15 mil
smartphones 4G, o que representa
0,01% do mercado total de celula-
res em uso. A consultoria IDC esti -
ma que poderão ser vendidas 600
mil unidades neste ano. A 4G Amé-
ricas, organização internacional
que representa empresas de tele-
comunicações, é mais otimista;
projeta vendas entre 900 mil e
1 milhão de unidades em 2013.

A Anatel já homologou produ-
tos da BlackBerr y (ex-RIM), No -
kia, Motorola Mobility, LG, Sony e
Samsung, além de um modem
para conexão 4G da H u aw e i . No
mundo, existem aproximada-
mente 260 aparelhos à venda
adaptados à tecnologia.

A Samsung realiza em São Paulo,
sábado, um evento de pré-venda do
Galaxy S4 em suas lojas e também
em diversas lojas dos shoppings
Iguatemi e JK Iguatemi, com preço
sugerido de R$ 2.499. A versão 3G da
marca será vendida a R$ 2.399 no
Brasil. Na semana passada, a LG
anunciou o lançamento da linha
Optimus G, com preço sugerido de
R$ 1.999. A Motorola Mobility tam-
bém trouxe ao país a linha Razr HD,
por R$ 1.999. A Sony lançou a linha
Xperia ZQ, no início do mês, por
R$ 2.049 no varejo. A linha Lumia

920 da Nokia é encontrada a preços
abaixo de R$ 1,8 mil no varejo. A Bla-
ckBerry prevê lançar o Z10 (compa-
tível com 4G no Brasil) em maio.

Para se ter uma base de com-
paração, o aparelho iPhone 4S,
da Apple, que não é adaptado à
faixa de frequência para 4G ado-
tada no Brasil, foi lançado no
país a R$ 2.599 (na loja da Apple)
ou R$ 1.999 (nas lojas de opera-
doras). O Galaxy S III, da Sam-
sung, chegou ao país a R$ 2.099.

Analistas de mercado vinham
questionando se o preço de entra-
da desses celulares dificultaria a
adoção de 4G no país. O padrão 3G
foi lançado no Brasil em 2008, mas
demorou a ganhar fôlego e uma
das razões apontadas por analistas
era o alto preço dos aparelhos.
Apenas em anos recentes, com a
chegada de smartphones de pre-
ços médios (de R$ 450 a R$ 699) e
de baixo custo (entre R$ 250 e

R$ 349), esse mercado cresceu de
forma mais significativa.

Até março, havia no país 61,3
milhões de celulares 3G em uso,
número que sobe para 68,2 mi-
lhões com a inclusão de equipa-
mentos com modem 3G. O mon-
tante representa 25,8% do merca-
do total de dispositivos móveis
em uso no país, de acordo com
dados da Anatel compilados pela
consultoria Te l e c o.

Fernando Belfort, analista sê-
nior para América Latina da con-
sultoria Frost & Sullivan, disse
que haverá um grupo de consu-
midores dispostos a trocar de
aparelho para experimentar os
serviços 4G. Por outro lado, uma
grande parcela de brasileiros que
trocaram de aparelho no ano pas-
sado pode levar de 12 a 24 meses
para adotar os novos smartpho-
nes, seguindo o tempo médio de
troca de celular. “Até o fim do ano,

os fabricantes e as operadoras vão
oferecer mais produtos e serviços.
Mas, por enquanto, o marketing é
mais forte que a oferta real de
4G”, disse. Para o analista, os pre-
ços divulgados até estão atrativos
para a adoção da tecnologia.

Vidigal, da Motorola Mobility,
disse que R$ 2 mil era um preço
proibitivo para a adoção de
smartphones 3G. “O Brasil tinha
uma demanda reprimida por

smartphones. Após o surgimen-
to de aparelhos na faixa de
R$ 499, o mercado avançou mais
r a p i d a m e n t e”, afirmou.

A Motorola também decidiu fa-
bricar aparelhos 4G no Brasil.
“Muitas operadoras já queriam os
aparelhos, mesmo antes de lançar
o serviço, para atender aos interes-
ses dos consumidores”, disse.

“Até pelas dimensões do país,
não dá para dizer que haverá

uma mudança significativa do
mercado neste ano, mas a expec-
tativa para longo prazo é de um
crescimento robusto das vendas
de 4G”, afirmou Raphael Rocha,
gerente-geral da LG do Brasil. A
empresa vai produzir aparelhos
4G na fábrica de Taubaté (SP). Ro-
cha disse que, com a aprovação
da regulamentação pelo governo
da desoneração de smartphones
com tecnologia 4G, é possível
que novos aparelhos cheguem
ao mercado a preços mais baixos.
“Mas até isso acontecer, a melhor
opção para os fabricantes é bus-
car oferecer o melhor preço, para
atrair os consumidores”, disse.

Apesar de concordar com seu
rival, Michel Piestun, vice-presi-
dente de telecomunicações da
Samsung, disse que os aparelhos
4G têm características que difi-
cultam a queda nos preços. “O
governo brasileiro escolheu uma
faixa de frequência para 4G dife-
rente da adotada em outros paí-
ses. Para que o usuário do smart-
phone 4G consiga usar o apare-
lho fora do país precisa de com-
ponentes capazes de captar ou-
tras faixas de frequência, isso di-
ficulta reduzir o preço”, afirmou.
Esses aparelhos foram desenvol-
vidos para suportar as faixas de
frequência 2G - 850 megahertz
(MHz), 900 MHz, 1.800 MHz e
1.900 MHz; 3G (850 MHz, 900
MHz, 1.900 MHz, 2.100 MHz) e
4G (2.600 MHz).

Outro fator que poderá favore-
cer a adoção mais rápida da tecno-
logia 4G será o valor dos planos es-
tabelecidos pelas teles. A Claro lan-
çou planos com mensalidades a
partir de R$ 129. No caso de 3G, são
encontrados no mercado pacotes
de acesso à web a partir de R$ 29,90
(sem incluir outros serviços).

Acordo favorece instalar antenas em aeroportos
Daniela Martins
De Brasília

As operadoras de telefonia mó-
vel e a I n f r a e r o, que administra a
infraestrutura aeroportuária no
país, chegaram a um acordo que
permitirá a instalação de novas an-
tenas nos aeroportos administra-
dos pela estatal para ampliar a co-
bertura de rede de voz e de inter-
net de terceira e quarta gerações
(3G e 4G). O ministro das Comuni-

cações, Paulo Bernardo, informou
ontem que as operadoras pagarão
à Infraero um aluguel mensal de
R$ 1 mil a R$ 3 mil para manter a
estrutura nos aeroportos.

“As operadoras queriam mais
antenas nos aeroportos. Havia
uma briga judicial, mas fizeram
acordo na parte comercial”, disse o
ministro durante audiência públi-
ca na Câmara para discutir os pro-
jetos do ministério para este ano.

Nos últimos meses, havia um

imbróglio entre a estatal que ad-
ministra parte dos aeroportos e
as empresas de telefonia sobre os
valores cobrados para a amplia-
ção da cobertura de rede de voz e
de internet 3G e 4G nos terminais
aeroportuários. O ministro, no
entanto, não deu detalhes sobre
os tipos de rede ou quando essas
estruturas serão implantadas.

Bernardo disse que “nos gran-
des aeroportos será cobrado um
aluguel mensal de R$ 3 mil” e que

esse valor cairá para R$ 1 mil, de
acordo com o porte do terminal.
O ministro disse que o governo
exigia a cobertura das redes 3G e
4G nos aeroportos, mas que até
então não havia acordo entre a
Infraero e as teles.

As antenas para transmissão
do sinal 4G ainda não foram ins-
taladas nos aeroportos. Para o
ministro, o acordo vai facilitar as
negociações entre terminais con-
cedidos e as teles, já que haverá

um “p a r â m e t r o” e s t a b e l e c i d o.
Bernardo propôs ainda a

substituição dos telefones públi-
cos por pontos de redes de cone-
xão sem fio (Wi-Fi). O ministro
afirmou que as necessidades da
população mudaram, mas a le-
gislação em vigor ainda estabe-
lece a manutenção dos chama-
dos orelhões. “Enquanto não
mudar a lei somos obrigados a
manter 1 milhão desses apare-
lhos”, disse Bernardo.

E q u i p a m e n to s Fabricantes animam-se com expectativa
de vender 600 mil unidades de aparelhos 4G neste ano

Nova geração de
celulares desperta
otimismo no setor

Angelina Clarke, diretora de ope-
rações da companhia no Brasil.

Os recursos serão destinados
aos dois países onde a TrabalhoJá
opera com o nome de EmpleoListo
e ao escritório em Nova York, nos
Estados Unidos, onde fica a sede e
a equipe de TI da companhia.

O envio de oportunidades de
trabalho via SMS é gratuito para os
candidatos. As empresas que dese-
jam anunciar na TrabalhoJá é que
pagam uma taxa pelo serviço. Se-
gunda Angelina, a TrabalhoJá é fo-
cada em trabalhadores de baixa
renda, que não tem acesso à inter-
net com frequência e, por isso, não
conseguem acessar a maioria dos
sites de recrutamento existentes.

No Brasil, a expectativa é posi-

tiva. “Apesar do baixo nível de de-
semprego, o brasileiro tem troca-
do muito de emprego e isso mo-
tiva as companhias a nos procu-
rar para fazer novas contrata-
ções”, afirmou Angelina. De acor-
do com dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o país encerrou 2012 com
taxa média de desemprego de
5,5% nas regiões metropolitanas
de seis capitais (Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
São Paulo e Porto Alegre).

Segundo a executiva, mensal-
mente cerca de 100 mil empresas
cadastram-se no serviço. A ex-
pectativa da companhia é que,
em breve, metade das adesões te-
nha origem no Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2013, Empresas, p. B2.




