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Officer começa a competir na
distribuição de smartphones

CLAUDIO BELLI/VALOR

Fábio Gaia, executivo-chefe da Officer: foco em produtos de consumo

Serviços
De São Paulo

A O f f i c e r, distribuidora de
softwares controlada pela Ideias -
net, holding de negócios de tecno-
logia e internet, decidiu expandir
este ano sua atuação com a distri-
buição de smartphones. Como
parte do processo de crescimento,
a companhia também instalou um
novo centro de distribuição.

A mudança na estratégia tem
por objetivo atender à demanda
das companhias por dispositivos
móveis. “O smartphone e o tablet
ocupam hoje uma boa parte do es-
paço que antes era ocupado pelos
computadores nas companhias. É
um novo momento no ciclo da tec-
n o l o g i a”, afirmou Fábio Gaia, exe-
cutivo-chefe da Officer.

A empresa já fazia a distribuição
de tablets de fabricantes como Ap -
ple, LG, Samsung e Hewlett-Pa -

ckard (HP), e estendeu o portfólio
para smartphones. A companhia
planeja ampliar a oferta no futuro,
incluindo telas, consoles de jogos e
outros bens de consumo. “A meta é
fazer uma grande expansão, explo-
rando a tendência de ‘consumeri -
z a ç ã o’ dos produtos de tecnologia”,
disse Gaia. O executivo se refere à
adoção de dispositivos de uso par-
ticular no trabalho, ou ‘consumeri -
z a ç ã o’, no jargão do setor.

De acordo com dados da IDC,
28% dos empregados de empresas
usam dispositivos móveis no tra-
balho. No ano passado, 30% das
companhias permitiam o acesso a
dados empresariais em smartpho-
nes pessoais e 27% em tablets. Nes-
te ano, os índices subiram para
38% e 29%, respectivamente.

No primeiro ano de vendas de
dispositivos móveis, Gaia estima
que essas linhas representarão 25%
da receita da Officer. Em 2014, as
vendas do segmento responderão

por 40% da receita da companhia.
De acordo com o executivo, só as
vendas de smartphones vão repre-
sentar neste ano 5% da receita da
Officer e, no próximo ano, 15% da
receita total.

No ano passado, a Officer regis-
trou uma receita de R$ 1,5 bilhão, o
que representou um crescimento
de 28,4%. O lucro líquido recuou
5,3%, para R$ 14,2 milhões. Para es-
te ano, a Officer projeta uma recei-
ta de R$ 1,8 bilhão, o que represen-
tará um incremento de 20%.

Como parte do processo de cres-
cimento, a Officer também refor-
çou a estrutura. A companhia já
possuía centros de distribuição e
escritórios regionais em Porto Ale-
gre e Curitiba e inaugurou em se-
tembro um centro de distribuição
no Espírito Santo. “Com a nova es-
trutura, a Officer consegue atender
melhor clientes empresariais do
Sudeste e do Nordeste”, disse Gaia.

O executivo-chefe da Officer dis-

se ainda que a decisão de oferecer
crédito bancário às 12 mil revendas
com as quais atua vai contribuir
para a expansão dos negócios. Nes-
te semestre, a Officer passou a ofe-
recer três tipos de crédito: o finan-
ciamento para a própria revenda,
com recursos do HSBC; operações
de crédito direto ao consumidor
(CDC) do Santander e leasing para
equipamentos, com recursos do
Banco IBM. A Officer também dis-
põe de serviços de locação de equi-
pamentos da Grenke.

A Officer recebeu R$ 100 mi-
lhões dos bancos para que as re-
vendas possam financiar as vendas
dos equipamentos que distribui. A
companhia tem fechado em mé-
dia 400 contratos por mês com fi-
nanciamento, disse Gaia. A previ-
são para este ano é faturar R$ 150
milhões com as vendas financia-
das. “Essa é uma fase inicial. A pers-
pectiva é bem positiva para 2014”,
afirmou o executivo. (CB)

No Brasil, Anatel estuda redução de tarifa internacional
Cibelle Bouças
De São Paulo

Enquanto a Comissão Europeia
discute o fim da cobrança das tari-
fas de roaming internacional entre
países do bloco, no Brasil, o foco do
governo é a redução das tarifas pa-
ra esse tipo de serviço. Atualmente,
um grupo de técnicos da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) começa a desenvolver es-
tudos para apurar o custo médio
de conexão de chamadas interna-
cionais. O objetivo é obter alguns
parâmetros para que as tarifas pra-
ticadas reflitam melhor os custos,
informou a agência.

A cobrança de roaming inter-

nacional é feita livremente pelas
operadoras. Cada empresa que
atua no Brasil estabelece contra-
tos individuais com operadoras
que atuam no exterior para defi-
nir o valor cobrado na conexão
de um celular brasileiro para ou-
tro que esteja fora do país.

A TIM, por exemplo, oferece o
roaming internacional para ser-
viços de voz e dados a partir de
R$ 29,90 por dia para seus clien-
tes. A Te l e f ô n i c a /Vivo oferece pa-
cote de R$ 29,90 por 30 dias para
assinantes do Vivo Sempre e tari-
fas de R$ 29,90 por dia a R$ 59,90
por dia para uso da internet para
usuários de outros planos.

A Oi oferece para clientes de pla-

nos pós-pagos pacotes com fran-
quias mensais que vão de R$ 39,90
a R$ 149,90, dependendo do país
de destino dos clientes e do uso
dos serviços de telefonia e tráfego
de dados. A Claro oferece pacotes
mensais de R$ 39,90 a R$ 449,90
para uso dos serviços de voz no ex-
terior. Os pacotes de dados variam
de R$ 19,90 a R$ 1.699,90.

A Anatel informou, por meio
da assessoria de imprensa, que
esses valores são definidos livre-
mente pelas operadoras e que o
trabalho da agência tem consisti-
do atualmente em exigir que as
teles forneçam informações cla-
ras aos usuários sobre a habilita-
ção para uso dos serviços, valores

cobrados e condições de oferta.
Fora do Brasil, a agência tem

participado de fóruns internacio-
nais, como a União Internacional
de Telecomunicações (UIT) e a Co-
missão Interamericana de Teleco-
municações, para tentar reduzir os
valores cobrados dos clientes pelo
uso do roaming internacional.

As principais vitórias nesse
sentido foram obtidas no ano
passado. Uma delas foi a inclu-
são, no Regulamento Internacio-
nal de Telecomunicação, aprova-
do na Conferência Mundial de
Telecomunicações Internacio-
nais de 2012, de quatro artigos
que incentivam a redução de cus-
tos e exigem das operadoras

mais transparência na oferta de
informações sobre o roaming in-
ternacional. Em uma reunião do
Comitê Consultivo Permanente
da Comissão Interamericana de
Telecomunicação (Citel) foi
aprovada a proposta brasileira
de adotar uma regulamentação
semelhante nas Américas.

A Anatel não dispõe de estatís-
ticas sobre o valor movimentado
pelas operadoras brasileiras com
roaming internacional. A consul-
toria Frost & Sullivan estima que
a receita das companhias com
roaming internacional no ano
passado tenha sido de US$ 615
milhões, o que corresponde a
aproximadamente 1% da receita

das teles. “Atualmente, a receita
com roaming internacional não
é tão relevante, principalmente
porque não existe tanto trânsito
de brasileiros para outros países
como se observa na Europa”, afir-
mou Renato Pasquini, gerente da
área de telecomunicações da
Frost & Sullivan.

Devido à pouca relevância do
serviço em geração de receita, o
analista considera pouco provável
que o serviço passe por alguma re-
formulação na América Latina si-
milar à proposta pela Comissão
Europeia. “No curto prazo, não de-
ve haver nenhuma mudança drás-
tica na política de roaming inter-
nacional na região”, disse.

Celular Plano é limitar preço da
chamada internacional a € 0,19

Roaming pode
ser extinto no
bloco europeu
até 2016

PIER MARCO TACCA/GETTY IMAGES)

Luigi Gambardella, da Etno, que representa as teles: “Como poderemos ter um mercado onde o aumento em consumo de dados vem com a queda de preços?”

Assis Moreira
De Genebra

A Comissão Europeia (UE)
propôs aos 28 países-membros
uma ampla reforma no setor de
telecomunicações, que será exa-
minada no Parlamento.

Pelo plano, a partir de julho de
2014 as operadoras serão proibi-
das de cobrar taxas extras dos
clientes quando eles receberem
uma chamada no celular em ou-
tro país do bloco europeu. Todas
as taxas de roaming serão elimi-
nadas até 2016. Em todo o mun-
do, as operadoras hoje cobram
taxa de roaming de usuários em
viagem nacional e internacional.

Até a eliminação da taxa, as ope-
radoras de telefonia móvel deve-
rão propor aos seus clientes o mes-
mo preço por chamada telefônica
em todos os 28 países-membros,
ou deixá-los mudar de provedor
pelo período em que estiverem no
exterior, sem cobrança adicional.

Assim, o europeu poderá viajar
por outro país com seu celular, re-
cebendo e fazendo chamadas, es-
crevendo textos, surfando na in-
ternet e baixando conteúdos sem
os custos considerados excessivos
por esses serviços atualmente.

O preço da chamada telefôni-
ca internacional será limitado a
€ 0,19 (mais a taxa de valor agre-
gado, VAT).

A comissária europeia da área
digital, Neelie Kroes, diz que o ob-
jetivo da reforma é proporcionar

aos clientes o mesmo preço, indife-
rentemente de onde eles estiverem
na Europa. Neelie descreveu as ta-
xas de roaming como “cash cow”
(vacas de dinheiro) para as teles.

Grandes operadoras, porém, con-
tinuaram reagindo. Vo d a f o n e ,
Orange e outras insistem que perde-
rão ao menos € 7 bilhões ao serem
forçadas a oferecer a mesma taxa
dentro e fora do país, e conexões pe-
la web em todo o bloco europeu.

Há alguns dias, operadoras da
União Europeia insistiram que a
proposta da Comissão Europeia
para reforçar a regulação no se-
tor é um começo para estimular
investimentos, mas que são ne-
cessárias outras iniciativas.

O presidente da Associação
Europeia de Operadoras de Tele-
com (Etno), Luigi Gambardella,
pediu mudanças no plano para
“apoiar os investimentos custo-
sos em novas infraestruturas de
alta capacidade, estabelecendo
clara agenda de desregulação,
diante do alto grau de concor-
rência já alcançado na Europa”.

A mensagem das operadoras é
que isso deve vir também com
contribuição dos chamados
“o v e r - t h e - t o p” (OTT), gigantes da
internet como Google, Apple, Fa -
cebook, e B a y, Amazon e outros,
que competem com empresas de
telecomunicações tradicionais
para serviços, tais como mensa-
gens e chamadas de voz, e fica-
ram fora da regulacão europeia.

“Como poderemos ter um mer-

cado onde o enorme aumento em
consumo de dados vem sempre
com a queda de preços? Que tipo
de efeitos isso terá na capacidade
das companhias para investir em
desenvolvimento de infraestru-
tura como fibra e redes 4G?”, in-
dagou Gambardella, sublinhan-
do um problema que tende a se
propagar por outras regiões.

Para o executivo, esse cenário
deve conduzir a um déficit de €
110 bilhões a €170 bilhões na UE, e
esses recursos seriam necessários
para o bloco alcançar os objetivos
fixados para cobertura e penetra-
ção de banda larga até 2020.

A situação é dramática também,
diz Gambardella, ao se considerar
que a Europa foi líder em tecnolo-
gias da economia digital, mas per-
deu a posição para a Ásia e a Amé-
rica do Norte, que têm penetração
de fibras 20 vezes maior e de quar-
ta geração 35 vezes maior.

Taxa ‘justa e razoável’ é proposta nos EUA
Sergio Lamucci
De Washington

Nos Estados Unidos, não há re-
gras que determinem como deve
feita ser a cobrança de roaming
dos usuários de telefonia móvel,
nem dentro nem fora do país, se-
gundo a Federal Communica-
tions Commission (FCC), a agên-
cia reguladora do país. É um mer-
cado considerado competitivo e
a legislação diz que a taxa cobra-
da entre as operadoras precisa
ser “justa e razoável”.

Não há tampouco regras ge-
rais para os acordos de roaming
para quem visita os EUA, informa
a FCC. “Elas são negociadas entre
as operadoras”, diz o analista Ro-
ger Entner, da Recon Analytics.

No mês passado, a operadora

americana T-Mobile anunciou
uma promoção que ganhou desta-
que por sua agressividade, acirran-
do a concorrência no setor. Para
atrair especialmente clientes em-
presariais, a companhia oferece,
desde quinta-feira passada, o aces-
so gratuito a dados e a mensagens
de textos em 115 países no seu pla-
no chamado “Simple Choice”. O
custo do roaming para chamadas
de voz também será um atrativo,
com uma tarifa bem menor que a
cobrada pelas rivais.

O roaming de dados, contudo, é
limitado às redes 2G. Para Entner,
ainda assim se trata de uma oferta
interessante. “Isso é suficiente para
consultar e-mails e enviar mensa-
gens de texto, embora não deva ser
possível assistir vídeos”, disse ele. A
T-Mobile é a quarta empresa de te-

lefonia dos EUA, contando com
uma fatia pequena de clientes em-
presariais. À sua frente estão Veri -
zon, AT & T e Sprint.

Entner também considera o
custo do roaming nas chamadas
telefônicas um trunfo da T-Mobile.
O serviço sai por 20 centavos de
dólar o minuto, enquanto as con-
correntes cobram US$ 1 ou mais.

Como [a T-Mobile] tem poucos
clientes empresariais, a empresa
tem pouca receita “a proteger”
com essas promoções, diz Entner.
Nesse cenário, é uma boa estraté-
gia para tentar conquistar uma fa-
tia maior de mercado, sem perder
dinheiro. “A empresa deve no mí-
nimo empatar os custos”, diz ele,
que vê como extremamente sau-
dável a concorrência promovida
por esse tipo de promoção.

.
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