
O número de smartphones com
suporte a dois chips de operado-
ras vendidos no Brasil cresceu
680% no último ano e alcançou
5,4 milhões de unidades, de acor-
do com dados divulgados com ex-
clusividade pela consultoria IDC,
ao iG. O número representa cer-
ca de um terço de todos os smar-
tphones (celulares que permitem
navegar na internet e instalar
aplicativos) vendidos no país no
primeiro trimestre de 2013.

“No Brasil, há muitas distin-
ções entre as tarifas das operado-
ras. É uma singularidade do nos-
so mercado”, diz Leonardo Mu-
nin, analista de mercado da
IDC. “Enxergamos os aparelhos
com dois chips como uma ten-
dência em países emergentes”,
completa o analista.

De acordo com a IDC, os
smartphones devem represen-
tar cerca de 45% do total de ce-
lulares vendidos no Brasil até o
final do ano. As vendas devem
alcançar 28 milhões de unida-
des. Alguns fabricantes acredi-
tam que a fatia dos smartpho-
nes nas vendas no Brasil deve su-
perar a marca de 50% no último
trimestre do ano, quando a pro-
cura aumenta antes do Natal.

Além da migração dos usuá-
rios de celulares básicos para mo-
delos com dois chips visando a
economia em chamadas, o núme-
ro de pessoas que precisa de dois
aparelhos, um número particu-
lar e outro profissional, cresce.

“Muita gente tem celular do
trabalho, mas não quer abrir
mão do particular. Por isso este
mercado é tão forte”, diz Rober-
to Soboll, diretor de produtos de
telecom da Samsung no Brasil.

De acordo com a Samsung, os
aparelhos com dois chips repre-

sentam 45% do total de smar-
tphones vendidos pela empresa
no Brasil no primeiro trimestre
de 2013. O principal dispositivo
com foco neste mercado é o Gran
Duos, da linha Galaxy, que che-
gou ao Brasil em fevereiro ao pre-
ço sugerido é de R$ 1,4 mil.

A LG é outra fabricante que
investe forte em smartphones
com sistema Android e suporte
a dois chips. A segunda geração
da linha Optimus L , anunciada
durante o Mobile World Con-
gress, tem opções na faixa de
R$ 499 (L3 II) a R$ 899 (L7 II) à
venda no Brasil.

“Estamos acompanhando a
tendência do mercado”, diz Jan
Petter, diretor de vendas de celu-
lares da LG Electronics do Brasil.

Segundo o executivo da LG, a
empresa pretende lançar no Bra-
sil um novo modelo com três
chips. Além de Samsung e LG, ou-
tros fabricantes como Motorola e
Sony também investem no seg-
mento. O Xperia E Dual, da
Sony, é o primeiro da marca com
mais de um chip. Em março, a
Motorola anunciou que seus no-
vos smartphones com sistema
operacional Android, do Google,
têm opção com dois chips. iG

A decisão da Telecom Italia de se-
parar o seu negócio de rede de tele-
fonia fixa doméstica pode ser uma
oportunidade para todo o setor de
telecomunicações, afirmou on-
tem o chefe da autoridade anti-
truste da Itália.

O Conselho de Administração
da maior empresa de telefonia da
Itália aprovou no dia 30 de maio
um plano para separar os ativos de
sua rede de telefonia fixa em uma
nova empresa. Este movimento
poderia ajudá-la a levantar dinhei-
ro. E também levaria o mercado
naquele país a desencadear uma
reforma regulatória.

“A decisão de fragmentar a re-
de é muito importante e deve ser
vista com interesse, a fim de ga-
rantir a igualdade de acesso a to-
dos os operadores”, disse Giovan-
ni Pitruzzella, presidente do ór-
gão que regula a concorrência, em
seu relatório anual. “O processo
de separação da rede pode repre-
sentar uma oportunidade para o
setor”, acrescentou.

Já a Alfacam, fornecedora da
maior frota de vans de radiodifu-
são externa em atuação na Euro-
pa, enfrenta dificuldades e vai
ser comprada pelo Euro Media
Group da França, segundo anun-
ciou a ontem a francesa.

O Euro Media Group, que per-
tence parcialmente ao grupo de in-
vestimento belga, o Ackermans &
van Haaren, também presta servi-

ços de transmissão de eventos ao
vivo e estúdios de televisão.

O grupo francês disse que a
aquisição reforçaria a sua exposi-
ção europeia, permitindo-lhe ex-
pandir sua presença em mercados
emergentes como o Brasil, que
abriga as finais da Copa do Mundo
de futebol no próximo ano.

O grupo não revelou detalhes fi-
nanceiros, mas uma informação
no jornal de negócios belga De Ti-
jd colocou o negócio em ¤ 25 mi-
lhões de euros (o equivalente a
US$ 33,4 milhões).

A Alfacam, com sede na Bélgi-
ca, recebeu a proteção dos credo-
res em outubro, e vem buscando
investidores desde então. A em-
presa chegou a anunciar um acor-
do com o grupo de investimen-
tos indiano Hinduja em dezem-
bro passado, mas o negócio aca-
bou não se realizando. Reuters
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Estudo da consultoria IDC aponta que celulares inteligentes vão

representar 45% do total de aparelhos vendidos até o fim do ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Empresas, p. 18.




