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Fonte: Nielsen

Potencial de crescimento
Participação de smartphones no mercado de celulares é baixo no Brasil
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Pe s q u i s a Aparelho é usado por 36% das pessoas que têm celular no Brasil

Venda mais lenta não tira
interesse por smartphone
Cibelle Bouças
De São Paulo

As vendas de smartphones es-
tão menos aceleradas no Brasil
neste ano, mas o segmento está
longe de chegar ao seu ponto má-
ximo em termos de participação
no mercado de telefonia móvel. A
conclusão faz parte de um estudo
da consultoria Nielsen sobre o
uso de celulares, para o qual fo-
ram entrevistados 84,6 mil usuá-
rios de dez países. No Brasil, parti-
ciparam 1,6 mil pessoas.

O estudo mostra que, no Bra-
sil, 36% da população que usa
celular tem um smartphone. En-
tre os países analisados, os BRIC
apresentam a maior disparidade
em termos percentuais: na Índia,
10% da população tem um
smartphone; na China, o índice
chega a 66%; na Rússia, o per-
centual é similar ao do Brasil
(37%). Em economias mais ma-
duras, como Coreia do Sul, Rei-
no Unido e Estados Unidos, os
índices são mais altos (67%, 61%
e 53%, respectivamente).

Thiago Moreira, analista da
Nielsen, afirmou que a adoção de
smartphones não chega a 70% do
mercado de celulares no mundo.
“Se o ponto de inflexão for 67%, o
Brasil ainda tem 30 pontos percen-
tuais para avançar”, disse.

Segundo dados da consultoria
IDC, em 2012 as vendas de smart-
phones cresceram 112% no Bra-
sil, para 16 milhões de unidades.
Para 2013, a previsão é de um
crescimento de 81%, para 28,9
milhões de aparelhos. A Nielsen
não faz projeções, mas Moreira
diz acreditar que a tendência de

ritmo mais lento vai se repetir no
ano. Apesar disso, afirma o espe-
cialista, o mercado de celulares
como um todo, incluindo os apa-
relhos convencionais, tem espa-
ço para crescer.

O estudo da Nielsen mostra
que 84% da população brasileira
tem algum tipo de aparelho de
telefonia móvel. Nesse grupo,
48% das pessoas possuem mais de
um aparelho. A Rússia apresen-
tou um índice semelhante, de
51%. Na China (36%) e na Índia
(11%) a parcela da população
com mais de um aparelho é me-
nor. Nas economias maduras, os
índices ficaram em torno de 16%.

Além do percentual de habi-
tantes com mais de um aparelho,
é significativa a parcela de brasi-
leiros que possuem aparelhos
com mais de um chip (chamados
multi SIM): 47% dos usuários de
celular estão nesse grupo. “Essa é
uma característica comum nos
países em desenvolvimento. Na
Rússia e na China também é
grande o número de pessoas que
adotam aparelhos multi SIM pa-
ra aproveitar promoções das
operadoras”, disse o analista.

A Nielsen avaliou também o
consumo de aplicativos entre os
usuários de smartphones. Do to-
tal de entrevistados, 74% infor-
maram que usam aplicativos
com frequência. Entre os brasi-
leiros, 38% acessam 21 ou mais
aplicativos regularmente. Na ou-
tra ponta, 31% usam cinco ou
menos aplicativos. Outros 13%
acessam de seis a dez aplicativos.
Para Moreira, os usuários que
têm smartphone há mais tempo
acessam mais aplicativos que os

novatos. “Provavelmente, a
maioria comprou o primeiro
aparelho recentemente”, disse.

De acordo com a Nielsen, entre
os usuários do iPhone, da Apple,
59% do total acessam mais de 20
aplicativos com frequência. No ca-
so dos brasileiros que adotaram
smartphones com o sistema An-
droid, a minoria (40%) usa mais de
20 aplicativos regularmente.

Entre os aplicativos favoritos
dos brasileiros, os jogos lideram a
preferência, sendo usados por
67% dos usuários. Em seguida es-
tão redes sociais (67%), mapas, na-
vegação e pesquisa (51%), vídeos e
filmes (49%) e notícias (45%). En-

tre os usuários, 26% usam smart-
phones para fazer compras e 36%
para transações bancárias.

No mercado, começam a ga-
nhar força os aplicativos de
compras, as ferramentas para
leitura de código de barras bidi-
mensional (QR Code), os servi-
ços bancários para celular e as
carteiras digitais. No caso desses
últimos, o internauta cadastra
seus cartões de crédito e débito e
realiza compras on-line com o
uso de uma conta virtual. “Essas
tecnologias apresentam atual-
mente o maior potencial de
crescimento no mercado brasi-
leiro nos próximos anos”, disse.

Telefónica vende
O2 para grupo
asiático Hutchison
Te l efo n i a
David Roman
Dow Jones Newswires, de Madri

A gigante espanhola de teleco-
municações Te l e f ó n i c a informou
ter chegado a um acordo para
vender a sua unidade irlandesa da
O2 para a Three, subsidiária do
grupo Hutchison Whampoa, por
€ 850 milhões (US$ 1,1 bilhão),
em um movimento de redução da
dívida. O acordo acentua a contí-
nua expansão do conglomerado
de Hong Kong nos mercados eu-
ropeus em dificuldades.

A Telefónica, segundo maior
grupo de telecomunicações da Eu-
ropa em valor de mercado depois
da Vo d a f o n e , reduz os seus ativos
há mais de um ano. Embora o acor-
do do negócio na Irlanda seja pe-
queno, ele mostra que a compa-
nhia sediada em Madri continua
focada em vender ativos, apesar da
melhora relativa nas despesas com
financiamentos registrada este
ano. A Telefónica, que tem um va-
lor de mercado de € 4,6 bilhões,
tem como meta reduzir o seu nível
de endividamento a menos de € 47
bilhões este ano. No fim de 2011, a
dívida líquida da companhia era
de € 56,3 bilhões.

Para o grupo Hutchison Wham-
poa, controlado pelo homem mais
rico da Ásia, Li Ka-shing, o acordo é
o mais recente em uma série de
aquisições na Europa, que incluiu
a Orange Áustria, no ano passado,
e a Northumbrian Water Group,
uma companhia de água do Reino
Unido, em 2011.

O conglomerado de Hong
Kong também tenta reforçar a sua

presença na Itália, a quarta maior
economia da União Europeia, por
meio de uma participação de con-
trole no monopólio da Te l e c o m
Italia. Nas últimas semanas, o
Hutchison tem procurado garan-
tir um acordo complexo, que po-
de tirar a Telefónica de sua atual
posição de influência na direção
da companhia italiana.

Até agora, a Telefónica tem sido
neutra em suas respostas à aborda-
gem do Hutchison na Itália, mas o
acordo na Irlanda indica que a
companhia espanhola pode estar
disposta a avançar na negociação.

O Hutchison também oferece
uma fusão de sua unidade móvel
italiana, a 3 Italia, com a Telecom
Italia, somada à aquisição de uma
participação acionária de pouco
menos de 30% da Telecom Italia.

Tal acordo reduziria o número
de teles móveis na Itália para três
ou quatro, o que pode ajudar a
ganhar força na guerra de preços
por participação de mercado.
Também haverá redução na Irlan-
da após o negócio da Telefónica
com o Hutchison na Irlanda, se o
órgão regulador do país aprovar a
venda da Telefónica Irlanda, o que
parece provável.

A Telefónica comprou a unida-
de em 2006 como parte de um
acordo maior para adquirir a O2,
do Reino Unido. A Vodafone e a
Eircom são as outras operadoras
em um mercado que desacelerou
significativamente desde a crise da
dívida bancária do país, em 2008.

Além de € 780 milhões, o Hut-
chison pode pagar um adicional
de € 70 milhões se a unidade cum-
prir metas financeiras estabeleci-
das no acordo com a Telefónica.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Empresas, p. B2.




