
AgeRio recursos de R$ 80 mi disponíveis
Agência Estadual de Fomento (AgeRio) lança na Semana Design Rio

um pacote com dez diferentes linhas de financiamento com recursos

de R$ 80 milhões para empresários do segmento. Os empréstimos

podem ser usados na produção de objetos de decoração,

comunicação visual e de arquitetura até a indústria da moda,

nas áreas de inovação, capital de giro e expansão, entre outros.

Com código aberto
e baseado em HTML5,
o novo sistema
operacional é mais leve
e mais barato que os
concorrentes, e permite
a criação de aplicativos
que funcionam
na internet

Divulgação

A Telefônica Vivo e a Mozilla lança-
ram ontem no Brasil o sistema ope-
racional para smartphones Fire-
fox OS. O sistema operacional já
está disponível nos aparelhos LG
Firewebe e Alcatel Onetouch Fire.
Além do Brasil, consumidores de
Espanha, Colômbia, Venezuela,
Polônia e Alemanha já podem utili-
zar o novo sistema que, nos próxi-
mos dias, desembarca no Peru,
Uruguai e México.

Segundo Jay Sullivan, chefe de
operações da Firefox OS, o Brasil
representa um grande mercado pa-
ra a empresa e o novo sistema.
“Muitas pessoas já usam o Firefox
aqui e, no geral, em países em que
há uma grande população, muita
gente ainda tem celulares mais
simples”, declarou ele. “Nos próxi-
mos anos, serão vendidos bilhões
de aparelhos e achamos que há es-
paço para outro sistema operacio-
nal. A competição é boa e quere-
mos ser uma alternativa”.

A empresa não pretende che-
gar ao mercado norte-america-
no. “Lá, a penetração dos smar-
tphones já é muito grande, não
sendo um mercado foco para
nós”, disse Sullivan.

Com código aberto e baseado
em HTML5, o novo sistema opera-
cional é mais leve e, consequente-
mente, mais barato que os concor-
rentes. Essa tecnologia permite a
criação de aplicativos que funcio-
nam na internet, sem a necessida-
de de lojas virtuais como Google
Play ou App Store, apesar de ha-
ver o Mozilla Market Place.

“O sistema tem uma série de
vantagens. Como é mais leve, con-
some menos recursos de hardware
e traz uma série de vantagens: gas-
ta menos bateria, é mais fácil de
usar e custa menos. Ao utilizar
uma interface comum, ele facilita a
entrada de novas aplicações”, ex-
plicou Antônio Carlos Valente, pre-
sidente da Telefônica Vivo, que dis-
se acreditar que outras empresas,

além de Alcatel, LG e Qualcomm
adotem o sistema em breve.

Para Valente, o fato de ser mais
barato aumentaráo acessodos bra-
sileiros aos smartphones. “Sabe-
mosportodasaspesquisasqueapo-
pulação brasileira da faixainterme-
diária e de baixa renda coloca entre
seusdesejos deconsumo umsmar-
tphone agora e quem sabe um ta-
blet daqui a um tempo. Então, tra-
balhamos junto aos nossos parcei-
rosparaatenderaesteanseio”,des-
tacou. Os preços dos aparelhos
com Firefox OS variam de R$ 29 a
R$449,dependendodo planoesco-
lhido, nas lojas da Vivo.

Sullivan ressaltou que o sistema
traz simplicidade de uso ao usuá-
rio. Em nota, a LG destacou que o
aparelho como Firefox OS traz ino-
vações para o mercado de smar-
tphones, que deve somar 45% das
vendas do último trimestre do ano.

Mais cedo, durante sua pales-
tra no evento, Valente disse que a
operadora tem o objetivo de au-
mentar a cobertura de distritos ru-
rais, apresentar novos aplicati-
vos, expandir o 4G e ampliar a re-
de 3G. “Até o fim de outubro, pre-
tendemos chegar a 70 cidades e
não vamos parar por aí”, afirmou.

A continuidade da expansão do
mercado brasileiro de TV por assi-
natura — que alcançou a marca
de 16,9 milhões de assinantes no
segundo trimestre deste ano —
vai depender em parte de uma re-
visão para baixo no custo do con-

teúdo. A tendência de crescimen-
to estável mas menos acelerado
no número de assinantes, além
da questão do custo, é parte da
análise feita ontem, na Future-
com, pelo presidente da Embra-
tel, José Formoso Martínez.

“A parte mais fácil já foi. Esta-
mos com 17 milhões de clientes de
TV paga. Anos atrás, o Brasil esta-
va em sete, seis milhões, mas o
crescimento vai ser muito influen-
ciada pelo triple play, pelas cida-
des que estão tendo acesso aos pa-
cotes com banda larga, telefone e
televisão”, afirmou Martínez. Nas

cidades mais remotas, periféri-
cas, o DTH (direct to home , tecno-
logia de transmissão via satélite),
continuará a ser uma solução com-
petitiva, sustentou o presidente
da Embratel. “Mas não na veloci-
dade em que vinha se expandin-
do. O crescimento estava entre
150 mil e 200 mil adições líquidas
[descontando os clientes que dei-
xam o serviço] por mês. Agora, já
se estabilizou num patamar me-
nor, mas continua crescendo”,
avaliou. No caso do DTH, as adi-
ções líquidas do mercado soma-
ram 121 mil assinantes no segundo

trimestre deste ano. O total equi-
vale a menos da metade das adi-
ções registradas nos três meses an-
teriores, que foi de 523 mil assinan-
tes, de acordo com dados compila-
dos pela consultoria Teleco.

Para o presidente da Embratel,
o setor deve se preparar para forne-
cer um conteúdo distinto à classe
média emergente. “A classe C, a
nova classe média, quer comprar
não exatamente o mesmo conteú-
do, mas algo diferente, de acordo
com as suas necessidades. Todo o
conteúdo nacional que está sendo
produzido, atende a esta necessi-

dade de mercado”, disse. “Acredi-
to que o custo de conteúdo terá de
ser revisto nos próximos anos para
atingir os segmentos que não assis-
tem os mesmos programas que ve-
mos numa cidade como o Rio”.

A estratégia, para este segmen-
to consumidor,não deveestarfoca-
da apenas na receita por assinante,
alerta Martínez. “O preço pago pe-
lo assinante é útil quando você fala
do mercado de classes A/B. Quan-
do estamos num segmento mais
básico, o preço é mais baixo, mas
ainda assim são muitos milhões. É
um ganho de escala”, concluiu.
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Firefox lança
sistema operacional
para celulares

TV paga para a classe C exige oferta ajustada

Sullivan,daFirefox,querseralternativaaoAndroideaoiOS,daApple

Segundo presidente
da Embratel, a estratégia
não deve ser apenas
a receita por assinante

Na Vivo, a oferta está presente em dois aparelhos, o LG Firewebe

e o Alcatel Onetouch Fire, com preços que vão de R$ 29 a R$ 449
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Empresas, p. 17.




