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Negócios

Crise
Fitch rebaixa
nota da petroleira
OGX para C Pág. B13
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Telefonia. Receita com mensagem por celular cresceu 10,9% no segundo trimestre no País, mas já está em decadência no exterior;
Segundo pesquisa da Acision, serviços de valor adicionado, que incluem o SMS, representam 25% das vendas das operadoras no País

Diferenças

No Brasil, as receitas com SMS
ainda estão em alta, ao contrário
do que ocorre no mercado
europeu, onde as mensagens
enviadas pela web já canibalizam
o faturamento das operadoras.
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Entre os aplicativos mais
populares nas lojas disponíveis nos smartphones
estão os mensageiros instantâneos, que fazem as vezes do
SMS, mas com ‘jeito de chat’.
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A diferença é que os aplicativos são, em sua
maioria, grátis ou exigem uma assinatura anual baixa
(US$ 1, no caso do WhatsApp
baixado por novos usuários).
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O Facebook Messenger
(aplicativo gratuito da
rede social apenas para
mensagens) tem a mesma função. Nele, é possível ver quando
a pessoa está escrevendo e quando leu a mensagem.
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Com o aumento das redes de
internet móvel no País, as
operadoras de telefonia estão sendo obrigadas a buscar
alternativas para não perder
receita, no futuro, com as populares mensagens de texto.
A tendência, com o avanço do
acesso à internet pelo celular, é que o SMS seja cada vez
mais substituído por mensagens instantâneas gratuitas
oferecidas por Facebook,
Google Talk e WhatsApp.
Embora ainda esteja em crescimento no mercado brasileiro,
o uso de mensagens de texto já
preocupaasoperadoras.Elasestudam interligar seus serviços
tradicionais de mensagem com
os prestados via web. Segundo
executivos das teles, os serviços
“over-the-top” (OTT), baseados na internet, ainda não são

concorrem diretamente com o
SMS. No entanto, contribuem
para mudar a dinâmica do setor.
Antes,oSMSeracaroeemquantidade limitada, enquanto agora
éilimitadoesemrestriçãodetarifaporoperadora.ObarateamentodoSMSocorrepeloacirramentodaconcorrêncianosegmento.
“Hojeadisputaépelochippreferido”,diz um executivo, em referência aos clientes que têm mais
de um chip no aparelho.
Por outro lado, as margens
dos serviços de SMS vêm recuando e os ganhos das teles
precisam vir cada vez mais do
aumento do uso. Além disso,
surgem no mercado serviços de
mensagens gratuitos, o que eleva o desafio das empresas. “Vai
crescer o uso da interconexão
entre SMS e internet”, diz Fátima Raimondi, presidente da
Acision para a América Latina.
Assim, segundo ela, é gerado
um movimento de cobrança do
SMS,mesmocompartedamensagem sendo executada na internet. Segundo levantamento
da Acision, os serviços de valor
adicionado, que incluem o
SMS,representam25% dasvendas das operadoras no Brasil.
Apenas o SMS cresceu 10,9% no
segundo trimestre, atingindo
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Teles tentam manter SMS atraente
em tempos de Facebook e WhatsApp

Instantâneo. Aplicativos permitem chat em tempo real
receita de R$ 1,18 bilhão.
O fato de o País ainda ter uma
baixa base de smartphones
mantém o serviço de SMS com
perspectivas de crescimento,
ao contrário do que ocorre na
Europa, por exemplo. Mas conforme avança a conexão à internetmóvelnoBrasil,mais prová-

vel será a queda de participação
do SMS no faturamento.
AClarojádesenvolve estratégias deintegração entre o SMS e
as mensagens instantâneas via
internet. Segundo o diretor de
serviços de valor adicionado,
Alexandre Olivari, os clientes
têm oClaro Messenger,que liga

usuários via web, mas oferece o
envio da mensagem por SMS,
casooclienteestejadesconectado da rede. “Além do aplicativo
para smartphone, há uma interoperabilidade do serviço com
o SMS”, disse Olivari.
Outra aplicação que os clientes brasileiros vão se deparar é

com o Joyn,marca e sistema desenvolvido pela GSM Association(GSMA),que combinaacomunicação de voz, chat com
uma ou várias pessoas e permiteocompartilhamentodearquivos. É possível contactar uma
pessoa que não tenha o aplicativo, só que por SMS ou e-mail.
Outras operadoras. A Oi também estuda alternativas de interconexão entre SMS e internet,segundoodiretordeprodutos e mobilidade Roberto
Guenzburger. “O Joyn é um caminho”, disse. Ele ressalta que
a empresa também tem um serviço de mensagem de texto disparada via SMS por meio do Facebook. Só paga o usuário que
enviar a mensagem.
Para o diretor de serviços de
valor agregado e inovação da Vivo, Alexandre Fernandes, os
clientes de aplicativos também
usam muito o SMS. Segundo
ele,odesafioéinterligarasmensagens por telefone às enviadas
pela web. O diretor de internet e
serviços de valor adicionado da
TIM,FabioCristilli,dizqueapopularidade de aplicativos como
WhatsApp, Viber e Facebook é
positivaparaasoperadoras,porque faz crescer o uso de dados.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.

Apple deve revelar hoje dois novos modelos de iPhone
Empresa deve mostrar
as versões 5S e 5C; o
segundo seria uma
opção mais ‘popular’ do
famoso smartphone
Em evento marcado para as 14h
de hoje (horário de Brasília), a
gigante da tecnologia Apple deve revelar em sua sede, em
Cupertino, Califórnia (EUA), o
novoiPhone.Caso asapostas se
confirmem, a empresa fundada
por Steve Jobs deve apresentar
dois modelos do aparelho, provavelmente chamados 5S e 5C.
O primeiro aparelho seria o

sucessor do iPhone 5, lançado
cerca de um ano atrás nos EUA
(e em dezembro no Brasil).
Segundo especulações de sites especializados em tecnologia, o novo modelo pode trazer
melhorias no processador com
a introdução de um novo chip, o
A7, que seria 31% mais poderoso do que o atual. A câmera pode vir com até 13 megapixels (a
atual tem 8 megapixels) e um
flash com dois LEDs, o que melhoraria as cores da imagem.
Outra novidade do telefone
inteligente seria um botão de
“Home” biométrico – isto é, capaz de ler a digital do proprietário, proporcionando assim

maior segurança.
Versão econômica. Já o iPho-

ne5Cseriaummodelomaiseconômicodosmartphone,custando entre US$ 300 e US$ 400 nos
EUA (na versão sem vínculo
com operadora) – redução de
cerca de 40% em relação ao tradicional preço da Apple.
Outro boato aponta que os
dois celulares viriam com muito mais opções de cores do que
o atual, incluindo dourado, verde, rosa, azul e amarelo.
O aparelho de menor custo
seria uma reação da empresa à
perda de terreno para celulares
do sistema operacional An-

Carl Icahn desiste de
enfrentar Michael Dell
Investidor prometia se
opor a plano do fundador
para fechar o capital da
empresa; proposta será
votada na quinta
O seu evento
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O investidor bilionário Carl
Icahn desistiu da sua luta para
assumir o controle da Dell alguns dias antes de os acionistas
se reunirem para analisar a última oferta de compra feita por
MichaelDell, fundadorda fabri-

cante decomputadoresem dificuldades.
Em carta aos acionistas, o investidor disse que ainda acha
que a oferta de Michael Dell parafecharocapital daDelldeprecia a empresa e priva os acionistas de ganhos futuros. Mas afirmou também que será “quase
impossível” derrotar essa oferta na votação marcada para
quinta-feira.
Ele e outro grande acionista
da Dell, a Southeastern Asset
Management, se manifestaram

SINTHORESP - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE SÃO
PAULO E REGIÃO - ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS - Em cumprimento o
artigo 91 (noventa e um) do Estatuto Social, comunicamos que foi encerrado no dia 06 (seis)de Setembro de
2013 (dois mil e treze) às 17 (Dezessete) horas o prazo para registro de chapas conforme edital publicado no
jornal O Estado de São Paulo do dia 02 de Setembro de 2013 e que foi registrada Uma chapa, a de nº 01(Um),
encabeçada pelo Sr. Gilberto José da Silva. O prazo para IMPUGNAÇÃO de candidatos é de 5 (cinco) dias
consecutivos a partir da presente data de acordo com ao artigo 94 (noventa e quatro) dos Estatutos desta
entidade. A chapa nº 01(Um) encabeçada pelo Sr. Gilberto José da Silva , foi registrada no dia 05 de Setembro de 2013 às 16:30 (Dezesseis Horas e Trinta Minutos)horas. CHAPA Nº 01 - DIRETORIA EFETIVOS:
FRACISCO CALASANS LACERDA, GILBERTO JOSÉ DA SILVA, EDIMUNDO ALVES DOS SANTOS, JOÃO
JOSÉ DE FREITAS FILHO, LEONOR CASSIAN DOMINGUES, JOÃO FREIRE LIMA, RUBENS FERNANDES DA SILVA. DIRETORIA SUPLENTES: JOSÉ DO NASCIMENTO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, VALDIR
FARIAS DA SILVA, FRANCISCO ERIVALDO B. MENDES, WELLINGTON CLÉBER DOS SANTOS, LUIZ
ANTONIO DO NASCIMENTO, JOSÉ DA COSTA FERREIRA. CONSELHO FISCAL EFETIVOS - EFETIVOS:
AMÉRICO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCO GREGÓRIO DA SILVA, JOSUEL FONSECA DOS SANTOS. SUPLENTES: HONORATO SOARES DE MOURA, ELISABETE DOS SANTOS CORDEIRO, PAULO SERGIO CAIRES DA SILVA. COMISSÃO DE ETICA - EFETIVOS: ATICO ALVES DE SOUZA, PAULO AUGUSTO PEREIRA, SEBASTIÃO CLAUDIO ROCHA. SUPLENTES: REGINALDO BISPO DOS SANTOS,
DARLY ALVES DE ABREU, DAVID PINHEIRO. DELEGADOS REPRESENTANTES NO CONSELHO DA
FEDERAÇÃO - EFETIVOS: CESAR ALMEIDA UTSCH, HERMES REIS DE SOUZA. SUPLENTES: ADOMARIO LUIZ DA SILVA, AURINDO ANTONIO DE LIMA.CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DE DELEGADOS DE BASE: ADALBERTO JORGE DA SILVA, JOSÉ BONIFACIO DE MELO, AIRTON BATISTA
DOS SANTOS, ALEXANDER TEIXEIRA MIRANDA, ANA MARIA KOSLOSK, ANDRÉ FERREIRA DA
ROCHA, ANGELA TIBURTINO, CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO, EDSON INÁCIO LIMA, EVERALDO DE
BARROS, FRANCISCO APARECIDO DA COSTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, FRANCISCO DE
ASSIS PAIVA, FRANCISCO FERNANDES COUTINHO, HELIO JOSÉ ZANELLA MARTINHO, JOÃO
FRANCISCO FIGUEIREDO, JOSÉ IVAN DA SILVA, JOSÉ MARIA FERREIRA, JOSÉ OLIVEIRA, JÚLIO
ALMEIDA NETO, LANDUALDO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIEUDO GOMES SILVANO, NELSON
DE SOUZA SANTOS, OTACILIO JOSÉ FERREIRA, PEDRO FRANCELINO DE SOUZA, REGINALDO
CARLOS DE SOUZA, VICENTE ELIAS NETO, VILSON GENARO DOS SANTOS, ERIONALDO BRITO
DE ALMEIDA, GILBERTO MARTINS SOUZA, IZAQUE DE SOUZA CARLOS, ANTONIO ALEXSANDRO
ALMEIDA E SILVA, ANTONIO BARBOSA PEREIRA, HAMILTON RODRIGUES DE MESQUITA. Francisco Calasans Lacerda - Presidente do Pleito, Gilberto José da Silva - Encabeçador da Chapa nº 01.

droid, em particular da Samsung. Enquanto os concorrentesoferecemmodelos emdiversasfaixasdepreço,aApplesempre lançou apenas um modelo
por ano desde 2007.
Oavançoda rivaltemsidoimplacável. O sistema Android estava em 80% dos smartphones
vendidos no mundo no segundotrimestrede2013 (noanoanterior, a fatia era de 64,2%). Já a
fatia do sistema da Apple, o iOS,
presente apenas nos iPhones,
encolheu de 18,8% para 14,2%,
na mesma comparação, segundo a consultoria Gartner.
Um modelo mais barato também ajudaria a Apple a conquis-
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afirmandoquenãoadotarãonovas medidas para derrotá-la.
“Pretendo telefonar a ele (MichaelDell) paradesejarboa sorte”, escreveu Icahn, na carta.
A proposta de US$ 24,8 bilhões feita por Michael Dell para assumir o controle da Dell inclui US$ 13,75 por ação mais um
dividendo de US$ 0,13. Ele elevou a oferta em agosto depois
que propostas feitas anteriormente provocaram fortes críticas por parte de Icahn e outros
grandes investidores da Dell.
As ações da Dell despencaram mais de 40% desde que seu
fundador, Michael Dell, retornou como CEO da empresa em
2007, em grande parte porque a
companhia tinha dificuldades
para se adaptar às mudanças
tecnológicas que derrubaram
as vendas de PCs, uma vez que
um número cada vez maior de
pessoas passou a usar smart-

phones e tablets.
As receitas da empresa caíram 72% no segundo trimestre,
devidoemparte,acortesdepreços efetuados para tentar conter o declínio das vendas.
Michael Dell pretende transformar a Dell numa empresa de
capital fechado e diversificá-la.
Ele prevê que a companhia sofrerá uma transição dolorosa
que deverá repercutir nas receitas, mas que será mais
fácil de suportar sem a fixação de Wall Street
nos resultados a curto
prazo.
Carl Icahn afirma
que a aquisição por Michael Dell vai impedir
que os acionistas compartilhem os ganhos obtidospelaempresa no caso
de uma
revira-

tar espaço nos mercados emergentes, onde vêm sendo ainda
maisofuscadapeloAndroid.Milhões de brasileiros, indianos e
chineses compraram seu primeiro smartphone nos últimos
dois anos, e a maioria deles não
tem condições de arcar com o
valor de um iPhone.
A preocupação da Apple com
os emergentes ficou evidente
comaprogramaçãodeumevento para amanhã, em Pequim, na
China,um dia após o lançamento nos EUA. Fontes dizem que a
empresa teria fechado parceria
coma ChinaMobile,maioroperadora da China. / CAMILO ROCHA e
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Dois novos modelos: 5S e 5C
●

Preço baixo

O 5C pode ser um smartphone
ter preço ‘popular’
●

Beleza

Mais opções de cores, como dourado, azul, amarelo, verde e rosa
●

Rapidez

Processador cerca de 30% mais
poderoso que o do iPhone atual
●

Imagem

Câmera traseira entre 12 e 13
megapixels

volta.
A desistência foi anunciada
mais de um mês depois de
Icahn prometer que continuaria lutando contra a proposta
de Michael Dell, quando afirmou que “a guerra envolvendo
a Dell está longe de acabar”.
Icahn pretendia tirar Michael
Delldoconselhodeadministração da empresa e insistia numa
alternativa complexa à
proposta de Dell
que, segundo ele,
equivaleria a pelo
menos US$
15,50 por ação.
/TRADUÇÃO
TINO

Disputa. Icahn
brigou por 1
mês

CHAD BATKA/THE NEW YORK TIMES
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DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Adquira a nova edição do Relatório Anual e tenha em mãos o
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