
AVIAÇÃO

A Microsoft deve anunciar na
próxima segunda-feira um novo
sistema operacional para celula-
res, afirmaram fontes próximas
da companhia. A empresa tenta
recuperar participação de mer-
cado perdida para a Apple e Re-
search in Motion (RIM). A maior
produtora de software do mun-
do, espera reconquistar espaço
no crescente segmento.

MINERAÇÃO

CapitaldaMMXpode
subirparaR$2bilhões

A unidade no México da compa-
nhia alemã Volkswagen AG infor-
mou que está fazendo um recall
de cerca de 20 mil veículos no
mercado local por causa de um
possível problema de lubrificação
no rolamento das rodas traseiras.
O recall se aplica aos modelos Gol
e Gol Sedan. A Volks já havia
anunciado um recall semelhante
no Brasil, para 193,6 mil carros.

Volkswagenanuncia
recallnoMéxico

O capital da MMX Mineração
poderá aumentar para cerca de
R$ 2 bilhões com o anúncio de
uma captação de até R$ 1,218
bilhão. A operação será por
meio de subscrição privada de
ações ordinárias. A Wisco Bra-
sil, subsidiária da Wuhan Iron
and Steel (Wisco), vai subscre-
ver 101,7 milhões de ações, ou
21,52% do capital.

AUTOMÓVEIS

Webjetanuncia
mudançanocomando
A Webjet Linhas Aéreas vai trocar
de presidente. Em nota, o presi-
dente do Grupo GJP Participa-
ções, ex-CVC Holding, Guilherme
Paulus, informou que Wagner Fer-
reira deixou a presidência da com-
panhia, sendo substituído interina-
mente pelo vice-presidente Julio
Perotti. A empresa não informou
quando definirá quem ocupará
definitivamente o cargo.
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EmTempo

Venda de banda larga desacelera

Microsoftvai lançar
sistemaparacelulares

Telefónica e Telecom Italia
tentam chegar a acordo

TECNOLOGIA

Motorola vai se dividir em duas empresas

TELECOMUNICAÇÕES

REUTERS
MILÃO

As negociações sobre uma pos-
sívelfusãoentreaespanholaTe-
lefónicaesuaparceiraTelecom
Italiaestãoemandamento,afir-
maram fontes italianas próxi-
mas ao assunto. Tanto o grupo
espanhol quanto o governo ita-
liano se mantêm cautelosos so-
breumacordo,disseramasfon-
tes,comumadelasacrescentan-
do que nenhuma transação é
provável antes das eleições re-
gionais na Itália, no fim de mar-
ço. “Qual será o resultado é difí-
cil afirmar. A verdade é que as
conversas ainda estão em um
nível preliminar”, disse a fonte.
“A questão está sendo discuti-
da, mas será difícil haver uma
decisãoantesdaseleiçõesregio-
nais.”ATelefónicapreferiunão
falar sobre o assunto.

As especulações sobre um
acordo entre as empresas cres-
ceram nas últimas semanas, fa-
zendo as ações da Telecom Ita-
liasubirem.MaspolíticosdeRo-
ma, receosos, se opõem a dei-
xar a rede de telefonia do país
em mãos de estrangeiros.

A Telefónica é a maior acio-
nista no grupo de investidores
Telco, que controla a Telecom
Italia, e há tempos é considera-
daa compradora mais lógica da
empresa, apesar de precisar de
um aval do governo italiano.

PRESSÃO DE MADRI?
A fonte minimizou recentes co-
mentários do governo do pri-
meiro-ministro italiano, Silvio
Berlusconi, que sugeriram que
Roma não vai interferir no as-
sunto. “A leitura mais precisa
no momento parece ser a de
que o governo está aparentan-
do se abrir para um acordo, em
resposta a certas pressões da
Espanha”, disse a fonte.

Umafonte italianapróxima à
questão disse anteriormente

queosbancositalianosestãofa-
zendo um lobby para um acor-
doentreaespanholaAbertisea
italiana Atlantia para que se
prepararem para uma compra
mútua daTelecom Italiae Tele-
fónica. Uma segunda fonte dis-
sequeogovernoestápreocupa-
do com ataques políticos no ca-
so de se constatar que não hou-
veesforços para salvar a identi-
dade italiana da Telecom Italia
no acordo.

AMÉRICA LATINA
Asduasempresaspossuemfor-
tes operações na América Lati-

na, onde podem haver ques-
tões maiores. Enfrentando
termosantitruste,aTelefóni-
caprovavelmentetentaráre-
ter a unidade Tim Brasil, da
Telecom Italia, ao invés da
operadora de telefonia Vivo,
quecontrolajuntocomaPor-
tugalTelecom,afirmouapri-
meira fonte.

Uma terceira fonte disse
que o grupo combinado dará
preferência ao controle da
TimBrasil em vez demetade
daVivo,queéamaiorempre-
sa de telefonia móvel do Bra-
sil. ●

NOVA YORK

A Motorola anunciou que pla-
neja se dividir em duas empre-
sas no primeiro trimestre de
2011, uma das quais concentra-
da em celulares edecodificado-
resparaTVeasegundaempro-
dutos para empresas e infraes-
truturade redessemfio.Adivi-
são em duas companhias, inde-
pendentes e de capital aberto,
ajudaria a melhorar sua posi-
ção nos diferentes mercados.

Ontem, as ações da empresa
subiram 7,52%, para US$ 7,15.
O anúncio aconteceu depois de
meses de especulação sobre os
passos que o comando da em-
presa daria para reanimar
seus negócios.

Adivisão de dispositivosmó-
veis da empresa é deficitária e
vem batalhando para concor-
rercomosnovoscelulares inte-
ligentes, e não tem um produto
de grande sucesso desde o Ra-
zr, ainda que o modelo Droid
tenha gerado algum entusias-
mo quando de seu lançamento

no ano passado.
A divisão de decodificadores

do grupo também sofreu devi-
do aos problemas da economia,
enquantoa área deequipamen-
topararedessemfiofoiprejudi-
cada pela consolidação entre
asoperadorasdetelecomunica-
ções. “É difícil trabalhar com
umaempresaquandonãosesa-
be onde ela estará daqui a um
ano. A decisão remove a incer-
teza”, disse Mark McKechnie,
analista na Broadpoint Glea-
cher,sobreoanúnciodaquinta-
feira.“Creioqueasdivisõesme-

nores possam oferecer algum
foco e eficiência operacional.”

Os mais recentes resultados
financeiros da Motorola de-
monstram que suas operações

de telefonia móvel obtiveram
receita de US$ 7 bilhões em
2009. Os negócios de equipa-
mentos sem fio e empresariais
tiveram receita de US$ 2 bi-

lhões e a divisão de redes teve
receita de US$ 2 bilhões.

“Acreditamos que, como
companhias independentes,
cada negócio estará bem posi-

cionadopara seguirsuasestra-
tégiaseaproveitar asoportuni-
dades de crescimento”, disse
GregBrown,copresidente exe-
cutivo da Motorola que se tor-

nará presidente-executivo da
nova companhia de equipa-
mentos de redes móveis e em-
presariais.

Brown afirmou que a empre-
sa de infraestrutura de redes e
mercadocorporativo assumirá
a dívida da Motorola, que deve
estar um pouco acima de US$ 3
bilhões na época da cisão. Ele
espera que a companhia resul-
tante mantenha a classificação
de grau de investimento.

Sanjay Jha, a outra copresi-
dente executiva da Motorola,
ficará responsável pela empre-
sa de aparelhos celulares e de-
codificadoresdeTV.Ascompa-
nhias serão separadas por
meiodeumacisãodeações,dis-
tribuídas sem tributação para
osacionistas. Amarca Motoro-
la pertencerá à empresa de ce-
lulares e conversores, que irá
licenciá-la sem pagamento de
royalties para a outra compa-
nhia.

“Durante 2009 nós melhora-
mosnossobalançoparaqueam-
basentidadestenhamumacapi-
talizaçãosólida,comflexibilida-
de operacional e estratégica”,
afirmou Jha, acrescentando
que ambas companhias terão
flexibilidade para obter finan-
ciamento adicional nos merca-
dos de capital, se necessário. ●

REUTERS E THE NEW YORK TIMES

Segundo fontes, porém, eventual fusão deve esperar pelo menos as eleições regionais na Itália

Unidade de celulares da companhia é deficitária, e luta para competir com smartphones

EFEITOIMEDIATO–Rumoressobreuma fusãocomaespanholaTelefónica têmfeitoasaçõesdaTelecomItalia subiramnabolsa

Oi põe à venda
82 imóveis no
Sudeste, Norte
e Nordeste

FATURAMENTO–Motorola teve receitadeUS$7bilhõescomasoperaçõesde telefoniamóvel em2009

ELETRÔNICOS

SETOR IMOBILIÁRIO

A Oi pôs 82 imóveis à venda, lo-
calizados nas regiões Norte,
Nordeste e Sudeste. Esse lote
ficou a cargo da consultoria
Colliers International do Bra-
sil. Um outro lote será vendido
pelaBinswanger. Esses contra-
tos foramassinados no ano pas-
sado. Mas os primeiros contra-
tos para se desfazer de imóveis
que não são mais usados foram
assinados no começo de 2008,
quando a Colliers começou a
trabalhar com a empresa.

Os imóveis à venda pela
Collierstêm487milmetrosqua-
drados de área de terreno e 62
mil metros quadrados de área
construída.SegundoMarcioVi-
torino, consultor sênior da
Colliers, nesse caso o processo
de comercialização é bastante
complexo,poisenvolvediferen-
tes tipos de imóveis (terrenos,
galpões, lojas, prédios, clubes,
entre outros).

Eles estão localizados em
Manaus, Salvador, Vila Velha,
Feira de Santana, Vitória da
Conquista,Juiz deFora, Gover-
nador Valadares, Recife, Olin-
da,RiodeJaneiro,Natal,Belém
e Volta Redonda. O valor dos
imóveis não foi divulgado.

Segundo a Oi, essa venda de
imóveis é um reflexo, entre ou-
tros fatores, da redução do ta-
manhodascentraistelefônicas.
Antigamente,essesequipamen-
tos ocupavam prédios inteiros,
e hoje são placas eletrônicas
num gabinete. O próprio prédio
emqueselocalizahojeasededa
Oi, no bairro do Leblon, no Rio,
eraocupadoporumacentralte-
lefônica.

A Colliers e a Binswanger fo-
ram escolhidas num processo
de tomada de preços que ocor-
reu no ano passado. A venda
dos imóveis não está relaciona-
daàcompradaBrasilTelecom.

Não existe sobreposição de
infraestrutura nas cidades on-
deelesestãolocalizados,poises-
sascidadesfazemparte daárea
de atuação da Oi. A Brasil Tele-
com atua principalmente nas
Regiões Sul e Centro-Oeste do
País. ●

DENISE RAMIRO E RENATO CRUZ

●●● A Telefônica registrou um
crescimento de 3,2% nas vendas
dos serviços de banda larga no
País, oferecidos por meio das
marcas Speedy e Ajato, no quar-
to trimestre do ano passado em
relação ao mesmo período de
2008. Segundo a companhia, “as
evoluções moderadas desse ser-
viço foram decorrentes da inter-
rupção das vendas em junho de
2009 por determinação da Ana-

tel”. As vendas de banda larga
tinham crescido 23,6% entre ou-
tubro e dezembro de 2008 na
comparação com 2007.
A base de clientes de banda larga
da Telefônica atingiu 2,636 mi-
lhões, uma adição líquida de 81
mil clientes em relação ao quarto
trimestre de 2008 (alta de 3,2%)
e de 58 mil ante o terceiro trimes-
tre do ano passado (aumento de
2,3%). ● RODRIGO PETRY

Divisão deve
acontecer no
primeiro trimestre
de 2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B11.




