
Jornal Valor --- Página 2 da edição "29/05/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 28/05/2013@20:53:18

B2 | Valor | Quarta e quinta-feira, 29 e 30 de maio de 2013

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 29/5/2013 (20:53) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

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

Estratégia Operadora investe em
infraestrutura e expansão no Estado

Oi acirra
briga pela
telefonia
móvel de SP

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Bernardo Winik, diretor da Oi: busca pela 2a maior participação em algumas localidades e recursos de R$ 380 milhões para redes 2G e 3G em São PauloCibelle Bouças
De São Paulo

A Oi vai reforçar investimentos
no Estado de São Paulo para incre-
mentar a sua carteira de clientes de
telefonia móvel pós-paga. Desde
que começou a operar no Estado,
em outubro de 2008, até o fim do
ano passado, a tele investiu R$ 2,8
bilhões no Estado. Este ano, vai
aplicar mais R$ 380 milhões, de re-
cursos próprios, na instalação de
estações radiobase e antenas, e na
expansão das redes de segunda e
terceira e gerações (2G e 3G). O va-
lor é similar ao aplicado em 2012,
afirmou Bernardo Winik, diretor
de varejo da Oi.

“Esse é o maior investimento
realizado em um Estado [por parte
da Oi]. A companhia está feliz com
a resposta do consumidor paulista
e aposta na expansão dos negócios
no Estado”, disse Winik.

Atualmente, a rede de telefonia
móvel da Oi atende a 556 municí-
pios do Estado com tecnologias 2G
e 3G. A cobertura chega a 99% da
população paulista. No Estado, já
foram implantadas 3.280 antenas.
O projeto da Oi prevê a expansão
da rede para municípios ainda não
atendidos com 3G, como Bariri,
Cosmópolis, Eldorado, Itapeva, So-
corro, Laranjal Paulista, Novo Ho-
rizonte e São José do Rio Pardo.

De acordo com dados da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações, em abril deste ano, a Oi
tinha 8,9 milhões de usuários de
telefonia móvel em São Paulo,
1,4% a mais do que o total regis-
trado em abril do ano passado. A
base de clientes pré-pagos caiu
6,7%, ou de 500 mil linhas, para 7
milhões. No mesmo período, a
base pós-paga cresceu em 621
mil linhas, para 1,9 milhão de
usuários, com alta de 50%.

Com dois anos de atuação em
São Paulo, a Oi alcançou partici-
pação de 13,9% no mercado de
telefonia móvel do Estado. No
segmento de pós-pago, o ganho

Tráfego de dados cresce menos que
número de usuários com acesso à web
Pe s q u i s a
Daniele Madureira
De São Paulo

O tráfego global de dados na in-
ternet em todo o mundo poderá
atingir 1,4 zettabytes por ano, até
2017, um índice três vezes superior
ao observado em 2012. Cada zetta-
byte equivale a 1 trilhão de gigaby-
tes, algo como 1 bilhão de DVDs
assistidos por dia durante um ano
inteiro. Embora seja um número
gigantesco, esse índice representa
uma desaceleração em relação ao
período anterior: entre 2011 e
2016, a previsão era que o tráfego
de dados na internet quadrupli-
casse, de acordo com a pesquisa
Visual Networking Index, realiza-
da anualmente pela multinacional
americana C i s c o.

Segundo o levantamento, o rit-
mo menor de crescimento se deve
a dois fatores em especial: a forte
demanda por aparelhos móveis,
como tablets e smartphones, que
oferecem uma capacidade menor
de geração de tráfego em compa-
ração a um PC ou notebook, e ao
menor nível de investimentos das
operadoras em infraestrutura, de-
vido à crise mundial.

No Brasil, indica a Cisco, a evo-
lução no tráfego de dados será

inferior à global: em 2017, o país
poderá apresentar um índice
duas vezes e meia superior ao de
2012. No mundo, o crescimento
será três vezes maior. “A inclusão
de usuários na rede mundial
continua acontecendo a um rit-
mo forte no Brasil, mas uma par-
te importante desse crescimento
virá dos smartphones e tablets,
que apresentam menor capaci-
dade de transmissão de dados”,
afirmou ao Va l o r Giuseppe Mar-
rara, diretor de relações governa-
mentais da Cisco no Brasil.

Para se ter uma ideia, o tráfego
gerado por um smartphone gira
em torno de 0,6 gigabyte (GB) por
mês. Em um tablet, são 2,7 GB. Já
em uma TV conectada, a capaci-
dade é de 5,8 GB e, em um laptop
ou computador pessoal, a média

de tráfego é de 18,6 GB ao mês.
Se no tráfego de dados o Brasil

tende a desacelerar mais que o
resto do mundo, quando o as-
sunto é percentual da população
conectada o país ultrapassa a
média mundial. A pesquisa da
Cisco indica que, em âmbito glo-
bal, 48% das pessoas terão acesso
à internet em 2017. No Brasil, es-
se índice será de 52%, com 110
milhões de usuários com acesso à
internet. Em 2012, eram 67 mi-
lhões de usuários, o equivalente
a 35% da população brasileira.

No Brasil, afirmou Marrara, 95%
do tráfego gerado no ano passado
foi através de PCs ou notebooks.
“Com o desenvolvimento do mer-
cado de tablets e smartphones no
país, esse índice deve cair para 80%
em 2017”, disse. Segundo o execu-

tivo, enquanto o tráfego local cres-
ce duas vezes e meia entre 2012 e
2017 (considerando rede fixa e
móvel), só o tráfego móvel será
multiplicado por dez no período.

Em quatro anos, o número mé-
dio de dispositivos conectados por
usuário no Brasil poderá aumen-
tar dos atuais 2,5 para 5. Na conta,
segundo Marrara, estão inclusos
os chips que fazem a comunicação
“máquina a máquina”, ou M2M.
Exemplos dessa aplicação estão
nas maquininhas de cartão de cré-
dito e no rastreamento de veículos.
De acordo com a pesquisa, serão
611 milhões de aparelhos conecta-
dos no Brasil em 2017.

Em nível global, a participação
dos smartphones e dos tablets no
tráfego gerado poderá crescer de
maneira significativa: somados,
esses aparelhos respondem, ho-
je, por uma fatia de 3,4% da trans-
missão de dados, percentual pro-
jetado para 27,8% em 2017.

Quanto à banda larga, a estima-
tiva é que a velocidade média na
rede fixa no Brasil passe de 5,5 me-
gabits por segundo para 14 Mbps.
O número é maior do que o previs-
to para a América Latina em qua-
tro anos (13 Mbps), mas bem infe-
rior ao da América do Norte (38
Mbps), Ásia-Pacífico (41 Mbps) e
Europa Ocidental (43 Mbps).

Fonte: Cisco. * M2M: comunicação “máquina a máquina” ou “internet das coisas”
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Foxconn une-se à
Mozilla em novo
aparelho móvel
E q u i p a m e n to s
Kathrin Hille
Financial Times, de Pequim

A Mozilla e a  Fo x c o n n prepa -
ram-se para lançar, juntas, um
aparelho móvel. Com a iniciativa,
a Mozilla, desenvolvedora de
software sem fins lucrativos, es-
pera ampliar a base de usuários
de seu sistema operacional mó-
vel. Maior fabricante de apare-
lhos eletrônicos do mundo em re-
ceita, a Foxconn quer ampliar seu
modelo de negócios, deixando de
apenas atender a encomendas de
produção terceirizada.

A Mozilla confirmou o plano,
mas não quis detalhar se o apa-
relho, que será anunciado em
Taipé na segunda-feira, será um
smartphone ou um tablet. A
Foxconn não atendeu a um pe-
dido de comentários.

A decisão ocorre quando a Fox-
conn enfrenta rivais no atendi-
mento de pedidos da Apple, sua
maior cliente, e a Mozilla tenta
contestar o predomínio do siste-
ma Android, do Google, no mer-
cado mundial de smartphones.

“Poderemos fazer diferença se
conseguirmos dominar cerca de
10% do mercado”, disse Gong Li,
diretor de aparelhos móveis e
presidente de operações da Mo-
zilla na Ásia. As fabricantes chi-
nesas de celulares ZTE e TCL
anunciaram smartphones base-
dos no Firefox, da Mozilla. A
H u aw e i , a LG e a  Sony também
estão prestes a lançar dispositi-
vos baseados em um sistema
operacional alternativo.

Mas a cooperação com a Fox-
conn é radicalmente diferente
desses projetos. O grupo de
Taiwan, também conhecido pelo
nome Hon Hai Precision — o de
sua empresa-mãe, com ações em
bolsa — fabrica a maior parte dos
telefones celulares no mundo,
mas, normalmente, apenas sob
pedidos de vendedores de apare-
lhos de marcas respeitadas, co-
mo a Apple e a Sony.

Uma fonte bem-informada so-
bre a Mozilla disse que as duas
empresas esperam oferecer o no-
vo aparelho a quem queira distri-
buí-lo, mais provavelmente vare-
jistas ou operadoras de
telefonia móvel.

prevê ampliar a oferta de chips e
cartões de recarga no varejo. Hoje,
a operadora oferece esses produ-
tos em 76 mil pontos de vendas no
Estado de São Paulo, que vão de
bancas de revistas e padarias a
grandes varejistas como Magazine
Luiza, Ponto Frio e Casas Bahia.

O investimento de R$ 380 mi-
lhões não inclui a implantação
da rede 4G no Estado. Para essa
tecnologia está destinado um
aporte de R$ 800 milhões entre
2012 e 2015 em todo o Brasil, se-
gundo o diretor, que não revelou
a quantia que caberá a São Paulo.

A Oi fará um investimento
conjunto com a TIM para a im-
plantação da rede 4G, que será de
uso compartilhado. Antes da
parceria, a previsão era de que o
investimento da Oi para 4G seria
de R$ 1 bilhão até 2015 mas, com
o compartilhamento, o valor foi
reduzido para R$ 800 milhões.

O compartilhamento entre a
Oi e a TIM contempla equipa-
mentos de radiobase instalados
nas torres de transmissão. A TIM
ficou responsável pela implanta-
ção da infraestrutura em São
Paulo, e a Oi, no Rio de Janeiro.

Winik disse que a Oi tentará
lançar sua rede 4G em São Paulo
antes de dezembro — prazo esti-
pulado pela Anatel para a oferta
do serviço na capital.

O executivo afirmou ainda que
o projeto de investimentos em
São Paulo, por enquanto, só con-
templa os serviços de telefonia
móvel. “Por enquanto, não há es-
tratégia para os setores de TV por
assinatura ou telefonia fixa. Mas
pode ser que no futuro a compa-
nhia faça alguma mudança na
e s t r a t é g i a”, disse Winik.

No primeiro trimestre deste
ano, a Oi registrava 18,5 milhões
de usuários de telefonia fixa no
país, 9 milhões de clientes no seg-
mento empresarial e uma base de
840,3 mil usuários de TV paga.

foi de 2,4 pontos percentuais nos
12 meses até abril, para 11,2%.

No mesmo período, o número
de celulares no Estado aumentou
3,3%, para 63,95 milhões de apa-
relhos em uso. Do total, os pós-
pagos cresceram 17,8%, para 16,7
milhões de aparelhos. Nas contas
de Winik, a Oi foi responsável
por 28% das novas linhas pós-pa-
gas do Estado em 2012, partici-
pação que caiu para 25% no pri-
meiro trimestre de 2013.

Nos DDDs 15 e 16, que corres-
pondem às regiões de Sorocaba e
Ribeirão Preto, respectivamente, a
Oi tornou-se a terceira colocada no
segmento de pós-pagos. Em Cam-

pinas, superou 1 milhão de clien-
tes. De acordo com Winik, o cresci-
mento no Estado foi resultado de
uma migração de usuários pré-pa-
gos para planos pós-pagos e do ga-
nho de novos clientes.

Em todo o Brasil, de janeiro a
abril de 2013, na comparação
anual, a Oi registrou um aumen-
to de 5,7% na base de usuários,
para 49,6 milhões. O aumento foi
de 1,5% na base de pré-pagos, pa-
ra 41,2 milhões, e crescimento de
31,9% no número de usuários
pós-pagos, para 4,9 milhões.

A estratégia da operadora, dis-

se o diretor, está baseada em três
pilares, a expansão da rede —
com uma consequente melhora
na qualidade do sinal —, a oferta
de subsídios na venda de smart-
phones e a abertura de lojas (pró-
prias ou franqueadas).

De 200 lojas próprias que a Oi
instalou no país, 80 estão em São
Paulo. A empresa diz que a estra-
tégia de expansão está focada em
lojas (próprias e franquias), ex-
pansão da rede e subsídios a apa-
relhos. A empresa planeja am-
pliar a rede de lojas em 15% no
Estado. Além de ser o maior mer-

cado, São Paulo também tem o
maior volume de assinantes pós-
pagos dispostos a pagar mais pe-
los serviços de voz e dados. Em al-
gumas regiões, a Oi alcançou a
terceira posição e busca a segun-
da colocação para este ano.

No Brasil, a Oi fechou o ano
passado com mil franquias, das
quais, 129 em São Paulo.

“O cliente de alto valor procura
um atendimento mais próximo e
personalizado. Daí a importância
de ampliar a rede de lojas”, afir-
mou Winik. Sem citar números, o
executivo disse que a Oi também
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Empresas, p. B2.




