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Celulares Acordo mundial estreia no Brasil e se estenderá a outros países

Telefónica libera aplicativo
da Evernote para clientes

SILVIA COSTANTI/VALOR

Roberto Piazza, da Telefónica Digital: fidelidade de usuários e tráfego de dados

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Criar novas formas de gerar re-
ceita e conquistar a fidelidade dos
clientes têm sido a prioridade das
operadoras de telefonia em todo o
mundo. Neste caminho, compa-
nhias têm anunciado iniciativas
diversas como o empacotamento
de serviços de telefonia, internet e
TV por assinatura e a oferta de ser-
viços para empresas no modelo de
computação em nuvem — em que
os sistemas não ficam instalados
na máquina do usuário e são aces-
sados por meio da internet.

Hoje, a Telefónica da Espanha
anuncia um acordo com a Everno -
te, companhia americana inician-
te que lançou um programa ho-
mônimo para tablets e smartpho-
nes. O sistema funciona como um
organizador virtual, com espaço
para notas, lembretes e opções de
compartilhamento de conteúdo.

Pelo acordo, os 250 milhões de
clientes mundiais de telefonia
móvel da tele poderão usar por
um ano a versão paga do aplicati-
vo — o Evernote Premium — sem
ter que desembolsar os US$ 45
anuais da assinatura. Com a ver-
são Premium, é possível ter mais
espaço para guardar arquivos,
acessar informações mesmo sem
uma conexão à web e permitir
que amigos ou contatos editem
notas compartilhadas. Os usuá-
rios poderão baixar o aplicativo
via internet.

Pela relevância do mercado bra-
sileiro para as duas companhias, o
país foi escolhido para o lança-
mento do produto por meio da
parceria. Nas próximas semanas, o

aplicativo será liberado para ou-
tros países. O Brasil tem a maior
base de clientes de telefonia móvel
dentro do grupo Telefónica. São
76,2 milhões de usuários na V i v o.
Já para o Evernote, a base de usuá-
rios brasileira é a que mais tem
crescido em termos globais. “Pas -

samos de cerca de 300 mil para 1,8
milhão de usuários no último
a n o”, disse Phil Libin, executivo-
chefe da companhia, ao Va l o r , em
entrevista por telefone.

Trata-se do primeiro de uma sé-
rie de acordos semelhantes que a
operadora pretende anunciar nos

próximos meses, disse ao Va l o r ,
Roberto Piazza, diretor para o Bra-
sil da Telefónica Digital, braço da
operadora voltado à pesquisa e
iniciativas que acelerem o cresci-
mento da companhia.

Os projetos de parceria com
criadores de aplicativos para dis-
positivos móveis estão sendo ne-
gociados por uma equipe especí-
fica da Telefónica Digital instala-
da no Vale do Silício, na Califór-
nia, principal referência em novi-
dades do mundo da tecnologia.
De acordo com Piazza, a estraté-
gia é importante para conquistar
a fidelidade dos clientes e reduzir
a migração para operadoras con-
correntes, além de estimular o
uso de pacotes de dados.

A expectativa de Libin é que o
acordo com a Telefónica contri-
bua para que o número de clien-
tes no Brasil cresça, no mínimo,
duas vezes mais rápido nos próxi-
mos anos. A avaliação é feita com
base em uma parceria semelhan-
te feita com a operadora japonesa
NTT DoCoMo, há três anos.

De acordo com o executivo, a
iniciativa transformou o Japão no
segundo maior mercado do Ever-
note, atrás apenas dos EUA. O acor-
do ainda está ativo. A companhia
tem uma iniciativa semelhante na
Alemanha. Ainda para difundir o
Evernote, a companhia tem uma
parceria com a Moleskine, empre-
sa italiana que produz cadernos.
“Queremos levar o Evernote para
as massas. Hoje, estamos muito no
mundo da tecnologia. Por isso, es-
sas parcerias são importantes”, dis-
se Libin. De acordo com o executi-
vo, o Evernote tem mais de 55 mi-
lhões de usuários no mundo.

Re s u l t a d o s
Daniele Madureira
De São Paulo

A operadora Oi pode apresentar
resultados um pouco melhores no
segundo trimestre deste ano em
relação ao mesmo período de dois
anos anteriores. Ao mesmo tempo,
o mercado aguarda um possível
anúncio de reestruturação societá-
ria na companhia envolvendo a
controladora Telemar Participa-
ções. A Oi divulga o resultado hoje,
após o fechamento do mercado.

Segundo expectativas de analis-
tas de três corretoras consultadas
pelo Va l o r — ItaúBBA, Bradesco e
CGD Securities —, a receita líquida
pode crescer entre 1,7% (prévia do
ItaúBBA, que espera R$ 7,02 bi-
lhões) e 4% (CGD, que projeta
R$ 7,18 bilhões). A previsão para o
lucro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização (Ebitda) é
de avanço entre 0,3% (Bradesco,
R$ 2,14 bilhões) e 4,3% (CGD,
R$ 2,23 bilhões). Em relação à mar-
gem Ebitda, a expectativa vai do re-
cuo de 0,6 ponto percentual (Bra-
desco, para 30,4%) ao aumento de
0,2 ponto percentual (Itaú, 31,2%).

Os analistas não fizeram proje-
ções sobre o lucro líquido da com-
panhia no trimestre, uma vez que
não contavam com o número da
Oi do mesmo período de 2012. No
ano passado, a empresa promoveu
uma reestruturação societária que
transformou na Oi S.A as três em-
presas negociadas na bolsa que
correspondiam ao grupo (Tele
Norte Leste, Telemar Norte Leste e
Brasil Telecom). Apenas a analista
Susana Salaru, do ItaúBBA, proje-
tou lucro de R$ 292 milhões no se-
gundo trimestre, o que represen-
taria alta de 11,3% sobre o período

de janeiro a março deste ano.
Na opinião do analista Alex Par-

dellas, da CGD Securities, as previ-
sões positivas sobre o balanço da
Oi estão relacionadas à manuten-
ção do plano estratégico da com-
panhia, anunciado no fim de 2011.
“Em linhas gerais, a empresa mos-
tra que continua focada na conver-
gência dos seus principais serviços,
além de se dedicar à venda de ati-
vos não essenciais para reduzir a
sua alavancagem”, afirmou Pardel-
las ao Va l o r .

Segundo o Va l o r apurou, existe
a expectativa de a Oi anunciar uma
nova reestruturação societária. Is-
so porque a Telemar Participações,
que controla a Oi, sobrevive de di-
videndos da operadora e tem uma
alta dívida. Uma vez que a Oi deci-
diu não pagar dividendos em
agosto — já que a relação entre lu-
cro e endividamento superou o
previsto —, o mercado acredita
que possa haver aumento do capi-
tal da Telemar. Outras possibilida-
des seriam o refinanciamento da
dívida da Telemar (que tem menos
de R$ 200 milhões em caixa e
R$ 600 milhões a pagar em outu-
bro) ou uma união com a Oi.

Mercado aguarda
reest rut uração
societária da Oi

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2013, Empresas, p. B2.




