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Smartphones já são maioria no mercado de telefonia móvel
C e l u l a re s
De São Paulo

Pela primeira vez, os smart-
phones superaram os celulares
tradicionais em volume de ven-
das mundiais. O relatório divul-
gado pela consultoria Gartner
indicou que no segundo trimes-
tre foram vendidos no mundo
225 milhões de smartphones,
volume 46,5% superior ao regis-
trado no mesmo intervalo do
ano anterior. Já as vendas de ce-
lulares comuns totalizaram 210
milhões de aparelhos, com uma
queda de 21% no período.

Ao todo, as vendas globais de
aparelhos de telefonia móvel so-
maram 435 milhões de unida-
des, o que representou um cresci-
mento de 3,6% ante o segundo
trimestre de 2012. No período, os
smartphones responderam por
51,8% do mercado total.

De acordo com o Gartner, o
crescimento desse segmento de
aparelhos foi sustentado princi-
palmente pela demanda mais
aquecida em países emergentes.
Como resultado, as vendas mais
altas foram verificadas nas re-
giões Ásia/Pacífico (com aumen-
to de 74,1%), América Latina
(55,7%) e Leste Europeu (31,6%).

A consultoria destacou que,
pela primeira vez, a Microsoft ul -
trapassou a BlackBerr y, tornan-
do-se a terceira maior empresa
no ranking de sistemas operacio-
nais para smartphones. No tri-
mestre, as vendas de aparelhos
com o sistema Windows Phone
cresceram 83,3%, para 7,4 mi-
lhões de unidades. A BlackBerry,
por sua vez, registrou uma queda
de 22,7%, para 6,2 milhões de
aparelhos comercializados.

No topo da lista, o sistema
operacional Android, do Google,
manteve a liderança, com cresci-

mento de 80,3%, para 177,9 mi-
lhões de aparelhos vendidos. O
sistema iOS, da Apple, manteve a
segunda colocação, com 31,9 mi-
lhões de unidades vendidas,
10,2% mais que no ano anterior.

Entre os fabricantes, a Samsung
liderou com folga as vendas de
aparelhos celulares. No mercado
total, a fabricante sul-coreana re-
gistrou vendas de 107,5 milhões
de unidades e uma participação de
mercado de 24,7%. Em seguida es-
tão a Nokia, com 14%, Apple
(7,3%), LG (3,9%), ZTE (3,5%),
H u aw e i (2,6%) e Lenovo (2,5%).

Se for considerado apenas o
segmento de smartphones, a
Samsung foi líder com vendas de
71,4 milhões de unidades e parti-
cipação de mercado de 31,7%. A
Apple foi a 2a colocada, com
14,2% e 31,90 milhões de apare-
lhos vendidos. Em seguida estão
LG, com 5,1% de participação, Le-
novo (4,7%) e ZTE (4,3%). (CB) Fonte: Gartner
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Zeinal Bava, presidente da Oi: desacelerar para crescer de forma saudável

Daniele Madureira
De São Paulo

Uma das principais metas de
Zeinal Bava, ex-presidente da hol-
ding da Portugal Telecom, que está
há dois meses no comando da Oi, é
puxar para baixo a atual taxa de
desconexão (“churn”) de clientes.
Segundo apurou o Va l o r , o objeti-
vo perseguido por Bava é atingir,
entre os próximos seis a 12 meses,
uma taxa de desligamento abaixo
de 2%. Hoje, o cancelamento de
contas está em 2,6% mensais, apu-
rou o Va l o r .

Esse indicador engloba todos
os serviços prestados pela opera-
dora — telefonia móvel, fixa, ban-
da larga e TV por assinatura. Na
telefonia móvel, a desconexão é
ainda maior, 4%. O Va l o r apurou
que, se a empresa mantém a taxa
de rotatividade em 2,6% ao mês, a
cada três anos a Oi troca 100% da
sua base de assinantes. Com isso,
a geração de caixa da companhia
fica sensivelmente comprometi-
da e, por consequência, afeta
também o nível de investimentos
e o pagamento da dívida.

Para atingir a meta estipulada,
a Oi decidiu atacar pontos falhos
do seu serviço de campo. Os pro-
fissionais estão sendo treinados
para atuar com maior precisão. A
tele está disposta a eliminar ca-
sos, por exemplo, em que um
cliente pede um serviço de TV pa-
ga, mas recebe banda larga.

A Oi decidiu ainda tornar mais
criterioso o filtro para oferta de
promoções. Para isso, passou a de-
terminar às revendas que os pro-
dutos respeitem o perfil econômi-
co do cliente. Uma das iniciativas é
não pressionar a migração de
clientes pré-pagos para planos
pós, quando sua renda não for su-
ficiente para isso, por exemplo.
Embora o pós-pago seja mais ren-
tável para a tele, em muitos casos o
cliente não poderia arcar com a
nova conta no médio prazo.

Entre as iniciativas para redu-
zir a alta rotatividade está a ado-
ção de um aplicativo para fazer o
gerenciamento da força de tra-
balho das equipes de campo. A
partir da internalização de ter-
ceiros para serviços de operação
e manutenção de redes este ano
— foram contratadas pelo menos
4,4 mil pessoas — , a Oi sentiu a
necessidade de reorganizar os
processos. O aplicativo vai indi-
car, por exemplo, que equipe es-
pecializada está mais próxima e
mais apta para cumprir determi-
nada ordem de serviço.

A estratégia da tele é desacelerar
para crescer de forma saudável. No
entanto, o mercado não recebeu
bem as novidades. A Oi ON fechou

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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o pregão de ontem com a maior
perda do Ibovespa: queda de 8,92%
para R$ 4,49. Já o papel PN repre-
sentou a segunda maior baixa do
índice: 7,39%, para R$ 4,13. No pre-
gão, o Ibovespa subiu 0,58%.

A empresa encerrou o segundo
trimestre com prejuízo líquido
de R$ 124,2 milhões, perante um
lucro líquido de R$ 347 milhões
do mesmo período do ano passa-
do. A receita líquida subiu 2,4%,
para R$ 7,07 bilhões, em linha
com as expectativas de analistas
consultados pelo Va l o r . O lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda) fi-
cou abaixo do previsto: queda de
16,4%, para R$ 1,79 bilhão.

O mercado se surpreendeu
com o aumento da provisão para
devedores duvidosos, que cres-
ceu 97%, para R$ 323 milhões. Em
teleconferência com analistas,
Bava garantiu que o patamar de
R$ 100 milhões por mês para isso
é insustentável. “Nossa expectati-
va é que esse número chegue a R$
50 milhões ao mês, como já che-
gou a ser no passado”, afirmou.

O executivo, no entanto, evitou
comentar a possibilidade de a Te -
lemar Participações, controlado-
ra da Oi, receber um aporte de ca-
pital, o que poderia gerar uma re-
estruturação societária na com-
panhia. Isso poderia ocorrer por-

que a Telemar sobrevive de divi-
dendos da Oi e tem uma dívida
elevada. Tendo em vista a decisão
da tele de limitar o pagamento de
dividendos a R$ 500 milhões ao
ano, um quarto do valor anterior-
mente previsto, sua capacidade
de pagar as dívidas ficaria com-
prometida. “A economia de cus-
tos precisa ser feita com o sacrifí-
cio de todos”, disse Bava, a respei-
to do corte nos dividendos.

Ontem, durante teleconferên-
cia de resultados da Portugal Te-
lecom, o principal executivo de
finanças da empresa, Luis Pache-
co de Melo, não descartou uma
operação de capitalização na Te-
lemar e disse que questão seria
analisada com os sócios.

O Va l o r apurou que os grupos
Andrade Gutierrez e La Fonte,

Telefonia Plano do grupo é reduzir
desconexões a menos de 2% ao mês

Com perda de
clientes, Oi
revê estratégia

que fazem parte do bloco de con-
trole da Telemar, não querem
uma reestruturação societária da
tele. Ambos estão dispostos a
acompanhar um eventual aporte
de capital da Portugal Telecom,
para que as suas participações na
companhia não sejam diluídas.

Hoje, a Portugal Telecom tem
25,61% da Telemar, contando as
participações indiretas que a em-
presa tem na Andrade Gutierrez
Telecom e na La Fonte Telecom.
Essas duas têm, cada uma,
19,35% da Telemar. A Fundação
Atlântico (fundo de pensão dos
funcionários da Telemar) é dona
de 11,5%. Empresas e fundos de
estatais fecham a composição
acionária: BNDESPar (13,08%),
Previ (9,69%), Petros (7,48%) e
Funcef (7,48%).

Para sair da crise, tele
terá que se capitalizar
Cibelle Bouças e
Heloísa Magalhães
De São Paulo e do Rio

O resultado abaixo das expecta-
tivas apresentado pela Oi no se-
gundo trimestre despertou dúvi-
das sobre a capacidade que a com-
panhia terá para se recuperar nos
próximos trimestres, sem realizar
uma nova injeção de capital na
companhia. Para analistas que
acompanham o setor, a decisão da
operadora de alterar a política de
dividendos desagrada investido-
res no curto prazo, mas contribui-
rá para a Oi reduzir o seu quadro
de endividamento no futuro.

A Oi estimou uma distribuição
de R$ 500 milhões ao ano em divi-
dendos no período de 2013 a
2016, podendo haver uma distri-
buição menor neste ano. “Os inves-
tidores vão bater no papel, porque
esperavam um dividendo exorbi-
tante e agora vão receber um quar-
to do valor, talvez menos”, disse Ri-
cardo Correa, diretor da Ativa Cor-
retora. Entre as operadoras, a Oi e a
Te l e f ô n i c a ofereciam os maiores
dividendos, mas, segundo o ana-
lista, a Telefônica apresenta resul-
tados mais sólidos. “O único atrati-
vo da Oi é o dividendo”, disse.

Para um analista de banco que
não quis ser identificado, a nova
política de dividendos reaviva
questionamentos sobre como a Te -
lemar Participações, controladora
da Oi, vai financiar sua dívida lí-
quida, de R$ 3,2 bilhões sem divi-
dendos. Fontes do setor disseram
que o fato de o presidente atual da
Oi, Zeinal Bava, ter conseguido
aprovar o fim da distribuição de
dividendos extraordinários — um
dos pontos que o ex-presidente
Francisco Valim defendeu, sem su-
cesso — indicaria que a Po r t u g a l
Te l e c o m ganhou mais força entre
os sócios controladores.

A decisão da Portugal Telecom
de também cortar seus dividendos
em 69%, para € 0,10 por ação em
2013 e 2014, seria outro indicativo
de que a companhia poderia refor-
çar seu caixa para fazer um novo
aporte na Oi, segundo analistas
que acompanham o setor.

A redução do dividendo e a re-
cém-anunciada emissão de debên-
tures simples pela Oi, de R$ 1,2 bi-
lhão, foram consideradas medidas
insuficientes para reduzir o endivi-
damento líquido da companhia,
que no segundo trimestre chegou
a R$ 29,5 bilhões. “Uma empresa
que vale R$ 6 bilhões e tem uma dí-
vida de R$ 29 bilhões só precisa fa-
zer um aumento relevante de capi-
tal”, afirmou uma fonte do setor.

Capitalizar a Oi, a partir da hol-
ding controladora, é o melhor ca-
minho para tirar a empresa do su-
foco. A operadora está em um se-
tor onde investir sempre é funda-
mental para competir em um mer-
cado que tem, por exemplo, a
America Móvel, com o incansável
trio C l a r o, Embratel e Net. Só essa
última anunciou investimentos de
R$ 3,5 bilhões este ano, enquanto a
Oi vai investir R$ 6 bilhões.

A Oi é uma empresa com “po -
tencial gigante” como lembrou
um especialista, mas sua situação
financeira está se deteriorando.
E, por enquanto, a companhia es-
tá refém do seu passado. Entre
2007 e 2008, tomou decisões que
custaram caro para a companhia
e cujos efeitos estão presentes até
hoje, como investir em São Paulo
e adquirir a Brasil Telecom.

O que para analistas não pode
— e não deve — estar no foco do
presidente da Oi é partir para a
síndrome de pequenez, reduzin-
do o volume de investimentos e
acabar perdendo mercado e re-
ceita. O esperado por analistas é
que a companhia reforce sua es-
trutura de capital para reduzir o
endividamento e aumentar a ca-
pacidade de investir.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Empresas, p. B2.




