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Fonte: GSMA

Em crescimento
Projeções para a economia móvel na América Latina

Telefonia móvel
Em milhões de usuários únicos

Banda larga móvel
Em milhões unidades

2012 2017

Penetração 52% 58,7%
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I n t e r n et Nova área vai vender publicidade a latinos, sob o comando do brasileiro Alexandre Hohagen

Facebook ‘c u r t e’ hispânicos nos EUA
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Hohagen, que vai acumular a nova tarefa com o comando do Facebook na América Latina: 23 milhões de usuários cadastrados, com perfil de uso mais intenso

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Quase três anos depois de tro-
car o Google pelo Fa c e b o o k , o
executivo brasileiro Alexandre
Hohagen está de casa nova outra
vez. Desta vez, literalmente. Há
dois meses, Hohagen mudou-se
com a família para Miami, sem
deixar o Facebook. Ao contrário,
o endereço reflete as novas res-
ponsabilidades assumidas pelo
executivo na estrutura da rede
social. De vice-presidente de ven-
das, Hohagen foi promovido a vi-
ce-presidente para a América La-
tina. Com isso, além de coman-
dar os negócios na América Lati-
na, também será responsável por
uma iniciativa inédita na compa-
nhia, proposta por ele mesmo:
vender publicidade direcionada
à população latina que vive nos
Estados Unidos, um contingente
de 55 milhões de pessoas, ou 17%
da população do país. “É um pú-
blico que consome de forma di-
ferenciada e que gasta bastante”,
disse Hohagen ao Va l o r .

O Facebook tem 23 milhões de
usuários hispânicos cadastrados
nos EUA, diz Hohagen. O número é
próximo ao alcance da Univision, a
maior rede de comunicação desti-
nada a essa população no país.
Com emissoras de TV, rádios e sites,
a Univision atinge 32 milhões de
pessoas em todo o país.

Segundo Hohagen, além do
potencial em termos numéricos,
o público latino é interessante

porque é muito ativo na rede so-
cial e supera diversos indicado-
res da média da população ame-
ricana. Por exemplo, sete entre
10 hispânicos acessam a rede so-
cial seis vezes por semana. Já en-
tre os americanos em geral o nú-
mero é de seis entre dez pessoas.
Os hispânicos também colocam
338,4 milhões de fotos e fazem
1,1 bilhão de comentários todos
os meses, 30% mais que os ameri-

canos. Mais interações e maior
tempo gasto na rede social signi-
ficam mais tempo exposto à pu-
blicidade, o que interessa ao Fa-
cebook e aos anunciantes.

Para liderar as conversas com
as agências de publicidade nos
EUA, Hohagen contratou um ex-
executivo da Univision, Christian
Martinez, que tem mais de 10
anos de experiência com o públi-
co hispânico. O executivo terá

equipes em cinco escritórios nas
regiões de maior concentração
dessa população: Miami, Chica-
go, Nova York, Texas e Los Ange-
les. O primeiro time, com duas
pessoas, foi montado em Miami.
O Facebook tem um escritório na
cidade para vender campanhas
de publicidade com abrangência
para toda a América Latina. Ou-
tro profissional já está traba-
lhando em Chicago. Hohagen

não revela o tamanho da equipe
que pretende ter nos EUA.

Os investimentos e os resultados
do projeto serão contabilizados no
balanço do Facebook na América
Latina. Desde que passou a ter uma
estrutura oficial para a região, no
começo de 2011, a rede social che-
gou a 250 milhões de usuários e já
responde por resultados relevan-
tes para a companhia em termos
de receita, diz Hohagen. O maior

número de perfis está no Brasil,
com 76 milhões (eram 20 milhões
em 2011). Além de um escritório
no Brasil, o Facebook também tem
unidades na Argentina e no Méxi-
co. No ano que vem será inaugura-
do um escritório na Colômbia.

O projeto de segmentar a ven-
da de publicidade para latinos
nos EUA foi proposto por Hoha-
gen ao Facebook no fim do ano
passado e recebeu o sinal verde
para ser iniciado há dois meses.
“Foi tudo muito rápido, na veloci-
dade do Facebook”, diz o executi-
vo. A ideia surgiu quando Hoha-
gen ainda comandava os negócios
do Google na América Latina. Na
época, não foi possível implemen-
tar a ideia por conta da dificulda-
de de criar segmentações de au-
diência entre os usuários do me-
canismo de busca da companhia.

No Google, a venda de publici-
dade é baseada em palavras-cha-
ve. Uma fabricante de carros, por
exemplo, compra o direito de as-
sociar sua publicidade a termos
como carro, veículo etc. Toda vez
que uma pessoa busca por uma
dessas palavras, vê o anúncio. No
Facebook, a publicidade usa ele-
mentos visuais, como banners e
vídeos, os “display ads”. A venda
de anúncios na rede social usa as
informações cadastradas pelo
usuário e as interações que ele
tem com seus amigos. Assim é
possível exibir anúncios de ma-
neira mais personalizada. O Goo-
gle tem investido em ‘display ads’
com o Google+ e o YouTube.

RUY BARON/VALOR

Amadeu Castro, diretor da GSMA no Brasil: “O principal gargalo é a legislação para a instalação de antenas”

Telefonia móvel cresce acima da média na AL
Pe s q u i s a
Cibelle Bouças
De São Paulo

O mercado de telefonia móvel
apresentou uma expansão mais vi-
gorosa na América Latina que em
outras regiões em anos recentes e
tende a se manter aquecido até
2017. As operadoras, no entanto,
enfrentarão impasses para manter
o ritmo de crescimento na região,
como necessidade de investimen-
tos altos e de novas licenças de fai-
xas de frequência. A conclusão faz
parte de um estudo feito pela Bos -
ton Consulting Group a pedido da
GSMA Intelligence e que será di-
vulgado globalmente hoje. A enti-
dade representa as operadoras de
telefonia móvel no mundo.

O levantamento mostra que as
operadoras de telefonia móvel que
atuam na América Latina registra-
ram aumento médio de 9% ao ano
nas receitas, entre 2008 e 2012, pa-
ra um total de US$ 107 bilhões em
2012. No mundo, o crescimento
médio anual das teles nesse perío-
do foi de 2%, para US$ 1,07 trilhão.

Com esse desempenho, a telefo-
nia móvel respondeu por 3,7% do
produto interno bruto (PIB) da
América Latina em 2012, tendo
dobrado de tamanho em dez anos.
Na região Ásia-Pacífico, o setor res-
ponde por 4,9% do PIB e, na Euro-
pa, por 2,1% do PIB. “O desempe-
nho na América Latina surpreen-
deu. A expectativa era que o resul-
tado ficasse abaixo da média na
E u r o p a”, disse Amadeu Castro, di-
retor da GSMA para o Brasil.

O movimento de expansão terá
continuidade nos próximos anos,
de acordo com a GSMA. A direção
da entidade estima que, até 2017,
o setor vai gerar US$ 292 bilhões
em receitas e responderá por
4,35% do PIB latino-americano. Até
2020, o setor vai movimentar
US$ 350 bilhões e responderá por
4,5% da economia no continente.

Esse incremento, de acordo com
Castro, será possível graças à im-
plantação das redes com tecnolo-
gia de quarta geração (4G), à oferta
de novos serviços e ao aumento do
uso de celulares por habitante.

No ano passado, segundo o es-
tudo, havia na América Latina 632
milhões de celulares em uso, o que
equivale a uma média de 1,04 apa-
relho por habitante. A média para
países em desenvolvimento é de
0,79 aparelho por habitante. Mas o
número de pessoas que possuem
um ou mais celulares na América
Latina era de 319 milhões no ano

passado, ou 52% da população. No
mundo, 38% das pessoas têm um
ou mais aparelhos. No Brasil, exis-
tem 238,7 milhões de celulares ati-
vos. O número de usuários chega a
112,5 milhões, o que indica uma
penetração de 56%, também acima
da média global.

A GSMA estima que entre 2012 e
2017, o número de celulares em
uso na América Latina vai aumen-
tar, em média, 3,5% ao ano. A taxa
da população com um ou mais
aparelhos vai aumentar 6,7 pontos
percentuais, chegando a 58,7%. No
mundo, o incremento será de dez
pontos percentuais, para 48%.

Castro disse que em alguns paí-
ses o percentual da população
com aparelhos móveis chega a
80%. “Considerando que a Améri-
ca Latina é uma região ainda em
desenvolvimento, há muito espa-
ço para expansão do mercado.”

A ampliação do consumo de
serviços de telefonia móvel na
América Latina será acompanha-
do de investimentos mais robustos
no segmento, na visão da GSMA.
De acordo com o levantamento,
entre 2008 e 2012, as operadoras
investiram US$ 48 bilhões na re-
gião. Para o período de 2013 e
2017, a expectativa é que os apor-
tes totalizem US$ 64 bilhões, o que
representa uma alta de 33%.

Investir mais, no entanto, será
uma tarefa árdua, considerando
que as margens de lucro das com-
panhias estão ficando menores,
disse Castro. Em anos recentes, as
operadoras apresentaram queda
nas margens de lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização (Ebitda). Nos países em de-
senvolvimento, a margem Ebitda
média das teles baixou de 43,4%
em 2008 para 40,2% no ano passa-
do. Na América Latina, a margem
era de 34,1% em 2008; chegou a
39% em 2010 e baixou nos anos se-
guintes, chegando a 36% em 2012.

Para incrementar as margens de
lucro e garantir fôlego financeiro
para realizar novos investimentos,
as teles terão de ampliar a oferta de
serviços e desenvolver aplicações
mais lucrativas que a telefonia. “O
consumidor faz menos uso de ser-
viços de voz e os preços desses ser-
viços estão em queda”, disse. O pre-
ço médio por minuto da telefonia
móvel na América Latina baixou
10% ao ano entre 2008 e 2012. No
Brasil, a queda foi de 56%.

Castro considerou que a princi-
pal fonte de geração de receitas se-
rá a banda larga móvel. A GSMA es-
tima que o número de conexões de
banda larga móvel na América La-

Golpe virtual
na Europa
bloqueia PC e
exige resgate
S e g u ra n ç a
Raphael Satter
AP, de Londres

As autoridades britânicas emiti-
ram na sexta-feira um alerta bas-
tante incomum sobre um golpe
virtual que impede o acesso dos
usuários aos seus computadores se
eles não pagarem um resgate,
acrescentando que dezenas de mi-
lhões de pessoas poderão em bre-
ve ser alvo do ataque.

Em uma mensagem intitulada
“Alerta Urgente”, a National Crime
Agency do Reino Unido disse ter
tomado conhecimento da dissemi-
nação de “um evento de spam em
m a s s a” e conclamou os usuários de
computadores a tomarem cuidado
com mensagens de e-mail suposta-
mente enviadas por seus bancos.

Tony Neate, diretor-presidente
da GetSafeOnline, uma empresa
britânica de segurança na internet,
disse ser digno de atenção o fato de
a agência — frequentemente des-
crita como o equivalente britânico
do FBI — ter emitido um alerta tão
enfático sobre golpe pela internet.

“Eles só fazem isso quando
acham que a coisa é séria”, disse ele
em uma entrevista por telefone. O
golpe virtual contra os britânicos
funciona ao enganar as pessoas, fa-
zendo-as baixar o CryptoLocker,
um novo tipo de software nocivo
que codifica o disco rígido do
computador do usuário, impedin-
do que ele tenha acesso aos seus
documentos, fotos e outros dados.

Um relógio em contagem re-
gressiva de 72 horas aparece na te-
la afirmando que os arquivos serão
perdidos irrevogavelmente a me-
nos que um resgate seja pago em
Bitcoins — uma moeda virtual difí-
cil de ser rastreada —, ou por meio
dos “cash cards MoneyPak” (um ti-
po de cartão de crédito que permi-
te o recebimento de dinheiro em
espécie). Os resgates tendem a ser
de US$ 100 ou US$ 300, segundo o
BleepingComputer, um site de se-
gurança que monitora de perto a
disseminação do CryptoLocker.

Os usuários que pagaram o res-
gate informaram que seus arqui-
vos foram desbloqueados em pou-
cas horas, mas a agência britânica
disse que não aprova o pagamento
de resgates e alertou que “não há
garantias de que os criminosos vão
honrar os pagamentos”.

tina vai crescer 30% ao ano até
2017, passando de 130 milhões
para 500 milhões de conexões.

Entre as áreas com potencial de
geração de receita está a de aplica-
ções para saúde, que poderá movi-
mentar na América Latina US$ 1,6
bilhão ao ano, até 2017, diz a
GSMA. Os serviços de conexão má-
quina a máquina (M2M), que em
2012 geram US$ 19 bilhões em re-
ceita na região, podem chegar a
US$ 84 bilhões em cinco anos. Ser-
viços de educação on-line, aplica-
ções para transportes e pagamen-
to móvel também devem ganhar
importância nos próximos anos.

Castro disse ainda que esse ce-
nário será possível se os governos
realizarem novos leilões de faixas
de frequência e renovarem as li-
cenças das operadoras. “No Brasil,
oferta de espectro existe. O princi-
pal gargalo é a legislação para a
instalação de antenas”, disse.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 nov. 2013, Empresas, p. B11.




