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EBX e IBM se unem em busca de negócios na
área de recursos naturais e infraestrutura

Brasil terá Black Friday on-line nesta
sexta-feira, semelhante ao evento americano

A IBM e o grupo EBX vão formar parceria para desenvolvimento de
novos negócios nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Entre
as possíveis áreas de colaboração estão a avaliação e implementação
de soluções específicas para a indústria, pesquisa e desenvolvimento
relacionados à propriedade intelectual e novos negócios por meio
da SIX Automação - subsidiária do EBX de automação industrial.

O Busca Descontos, site de ofertas na internet, faz amanhã a segunda
edição do Black Friday, evento tradicional do varejo americano
que abre a temporada de compras para o Natal. Os consumidores,
previamente cadastrados, podem comprar de eletroeletrônicos,
calçados a livros por preços entre 30% e 70% menores.
Maganize Luiza, Netshoes e CVC já confirmaram presença.

Brasil está fora do
corte de 17 mil da
Nokia-Siemens
Empresa quer reduzir 23% de sua força de trabalho até o
final de 2013, e implementa nova estratégia para o mercado
Fabiana Monte*
fmonte@brasileconomico.com.br

O Brasil está fora, em princípio, do corte de 17 mil funcionários que a Nokia Siemens anunciou ontem. A intenção da empresa é reduzir o quadro global
em 23% até 2013. Hoje são 74
mil empregados. Com a reorganização, a companhia estima
economizar cerca de ¤ 1 bilhão
ao fim do período. O corte de
custos também virá da diminuição de despesas gerais e administrativas e da redução do número de fornecedores.
Ainda não há números de demissões por país, mas, segundo
um alto-executivo da empresa,
as chances de o Brasil ser afetado são poucas,por dois motivos. Primeiro, há carência de
mão de obra no país e, segundo,
porque a partir do Brasil são gerenciados projetos em outros
países da América, inclusive
nos Estados Unidos. No ano passado, a Nokia-Siemens anunciou investimentos de ¤ 15 milhões na instalação de um centro de operações de rede em São
Paulo, a partir do qual seriam
prestados serviços para nove
países das Américas. A unidade, inaugurada em maio deste
ano, é responsável pela gestão
de redes da Nextel em cinco países latino-americanos.
Novo foco

As demissões fazem parte do
novo direcionamento que a
Nokia Siemens quer dar a seus
negócios. A empresa focará em
banda larga móvel e serviços e
planeja alienar ou negociar unidades que estejam fora do novo foco. Espera-se que boa parte dos demitidos seja absorvida por empresas que assumam
a fabricação de produtos ou
contratos que a Nokia-Siemens decida deixar de lado.
“O futuro da nossa indústria está em banda larga e serviços.
Em tudo o que for crítico para

“

A Nokia-Siemens
precisava de um novo
foco. As margens
estavam sumindo,
os controladores
estavam impacientes
e o mercado estava
se tornando mais ágil
Bettina Tratz-Ryan
Vice-presidente de pesquisas
da consultoria Gartner

banda larga móvel, nós nos
manteremos. Vamos focar no
que fazemos melhor”, declarou Rajeev Suri, presidente da
Nokia-Siemens.
Na avaliação de Bettina TratzRyan, vice-presidente de pesquisas da consultoria Gartner, a
mudança de rumo não chega a
ser uma surpresa. “Eles precisavam de um novo foco. As margens estavam desaparecendo,
os controladores estavam impacientes e o mercado se tornando mais dinâmico e ágil”.
Quatro anos

A Nokia-Siemens foi criada em
abril de 2007 para competir contra Ericsson e fornecedores chineses, como a Huawei, mas, desde então, foi lucrativa em apenas um trimestre. No terceiro
trimestre desde ano, teve lucro
operacional de ¤ 6 milhões e
vendas de ¤ 3,41 bilhões. No
mesmo período de 2010, obteve
prejuízo de ¤ 116 milhões.
Em setembro, Siemens e
Nokia disseram que a NokiaSiemens precisava voltar a crescer e se tornar independente.
Injetaram ¤ 1 bilhão no caixa da
empresa e nomearam um executivo para supervisionar a reestruturação. Em julho, as duas
empresas desistiram de diminuir suas partes na joint-venture. “A Nokia-Siemens agora está focando em banda larga móvel e serviços. Ericsson e Alcatel-Lucent já passaram por essas reorganizações e a Huawei
está crescendo com base em liderança por custo e inovação”,
diz Bettina. “Ao anunciar o corte de 17 mil pessoas, ela deixa
claro para funcionários, sindicatos e indústria que está em direção a uma mudança para tornarse mais enxuta e móvel”.
As ações da Siemens fecharam
o pregão em Frankfurt (Alemanha) com queda de 1,95%. Os papéis da Nokia, em Helsinque (Finlândia), recuaram 2,84%. ■
Com Reuters e Bloomberg

China passa EUA em
venda de smartphones
Embarques de celulares
inteligentes para mercado
chinês cresceram 58%

A China ultrapassou os Estados
Unidos como maior mercado
mundial de celulares inteligentes pelo critério de volume, no
terceiro trimestre, com ajuda
dos descontos em modelos procurados como o Apple iPhone,
segundo a Strategy Analytics.
Os embarques de celulares inteligentes cresceram 58% e
atingiram o recorde de 23,9 milhões de unidades na China no
período, enquanto nos EUA eles
caíram 7% ante o trimestre precedente, para 23,3 milhões de
unidades, de acordo com o grupo de pesquisa.
O forte crescimento na China se deve aos subsídios oferecidos pelas operadoras, que vão
de celulares a preços baixos para vender assinatura a contratos de longo prazo, e também à
popularidade do iPhone e de ce-

lulares chineses mais baratos
produzidos por fabricantes como a ZTE e equipados com o
software Google Android.
Mas a liderança chinesa pode
não durar muito, segundo a
Strategy Analytics. A demanda
por celulares inteligentes nos
EUA foi fraca no período porque muitos usuários estavam esperando o lançamento da nova
versão do iPhone. Como resultado, a China pode registrar liderança menor ou até perder a
primeira posição no trimestre
atual, de acordo com Linda Sui,
analista da Strategy Analytics.
“Determinar se a China será capaz de manter a primeira posição depende da demanda pelo
iPhone nos EUA.”
A Nokia liderou o mercado
chinês de celulares inteligentes
no terceiro trimestre, com
28%, enquanto a HTC liderava
no mercado dos EUA, com 24%
e 20,6% da Apple, de acordo
com a pesquisa. ■ Reuters
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