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Vendas em farmácias e drogarias crescem
19,4% de janeiro a setembro deste ano

Anglo American e Rio Tinto vão disputar
negócio de diamantes da BHP Billiton

As vendas nas grandes redes de farmácias e drogarias voltaram a
apresentar evolução de dois dígitos em novo balanço divulgado pela
Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).
Somado o terceiro trimestre, o faturamento total em 2011
das associadas à entidade superou R$ 14,9 bilhões, índice 19,4%
superior aos nove meses do ano passado.

A Anglo American e a Rio Tinto estão entre as interessadas na compra
de 80% da Ekati, subsidiária canadense de produção de diamantes
da BHP Billiton, de acordo com a Liberum Capital. O ativo está avaliado
em US$ 3,7 bilhões. Na terça-feira, a BHP informou que vai se desfazer
de jazidas com potencial limitado de crescimento ou que não atendam
aos negócios principais da companhia, como a extração de diamantes.
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Linkedin quer ser o
google dos empregos
Site abre escritório no Brasil para vender ferramentas de recrutamento
O primeiro passo de Oliveira
é fazer contratações nas áreas
de marketing e vendas. Atualmente, são cinco cargos disponíveis listados, claro, no próprio site do Linkedin. “Nos próximos
meses, mais cinco cargos serão
anunciados”, diz Oliveira. Com
a equipe formada, o objetivo será a aproximação das empresas
para vender as ferramentas de
recrutamento do site, principal
fonte de receita da companhia
(cerca de 50% do total). Mesmo
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Osvaldo Barbosa de Oliveira
sempre foi adepto do site Linkedin para fazer contatos profissionais. Não foi diferente quando,
após 22 anos de casa, ele saiu da
Microsoft, em julho passado. O
executivo recorreu à rede social
para definir seus próximos passos no mercado, mas desta vez
o alvo foi a própria ferramenta:
o Linkedin.
Pela rede, Oliveira pediu a
um contato para ser "apresentado" virtualmente ao presidente,
Jeff Weiner. O resultado foi a
contratação do executivo para
comandar o recém-criado escritório brasileiro.
O interesse de Weiner se intensificou neste ano. Desde abril,
quando o site foi traduzido para o
português, o Linkedin passou de
dois milhões para seis milhões de
usuários. Isto significa que o Brasil é hoje o quarto maior mercado
para a empresa, atrás de Estados
Unidos, Índia e Inglaterra. A rápida expansão chamou a atenção
do presidente mundial.“Com este ritmo de crescimento, em breve podemos chegar ao terceiro lugar”, acredita Oliveira.

sem presença física no país, o site já havia atraído empresas como Itaú, Fast Shop e Petrobrás,
que utilizam o Linkedin para
procurar talentos no Brasil.
O restante da receita do
Linkedin, que foi de US$ 139 milhões no terceiro trimestre,
vem de ferramentas de marketing que o site oferece para as
empresas, como anúncios e das
assinaturas premium, pela qual
os usuários pagam para ter acesso a recursos adicionais. ■

CRESCIMENTO GLOBAL DA REDE
A evolução do Linkedin em número de usuários, em milhões

0
135

7

Atualmente o Brasil é o quinto
maior país em número
de usuários, com 6 milhões
de profissionais cadastrados
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A Nokia produzirá em Manaus
(AM) o Lumia 710, smartphone
que utiliza o sistema operacional
Windows Phone, da Microsoft. O
modelo é a versão mais simples
da nova família de aparelhos, que
conta com mais um integrante, o
Lumia 800, que, no futuro, também poderá ser feito no Brasil,
diz Almir Luiz Narcizo, presidente da Nokia no país. A produção
manauara atenderá o mercado local e também a América Latina.
“Começaremos a vender a família Lumia na América Latina a
partir de 2012, começando por
Brasil, Porto Rico, Chile, Colômbia e México”, diz Stephen Elop,
presidente da Nokia global.
Os dois aparelhos estarão à venda no país no primeiro trimestre
de 2012. Os preços ainda estão em
definição, especialmente por conta de variação cambial, explica
Narcizo - componentes importados serão usados na produção local do smartphone. Sem dar números, ele diz que foram feitos investimentos na fábrica, ampliada
três vezes neste ano e que produz
17 modelos de celulares.
Os dois modelos Lumia, apresentados globalmente em outubro, são os primeiros frutos da
mudança de rumos da maior fabricante de celulares do mundo,
anunciada em fevereiro. A Nokia
fez uma parceria com a Microsoft
e adotou o sistema operacional
Windows Phone como plataforma para seus aparelhos mais sofisticados, na tentativa de reagir à
forte concorrência do sistema
operacional Android e da Apple.
“As decisões que tivemos que tomar foram difíceis, mas era claro
para a Nokia que era preciso mudar. Tínhamos três opções: adotar o Android, o Windows Phone
ou ficar como estávamos”, diz
Elop, 48 anos, primeiro não-finlandês a comandar a Nokia. “O
mundo mudou e nós não estávamos na mesma velocidade”, admite o executivo.
A morosidade levou a Nokia a
perder espaço. Embora ainda lidere o mercado global de celulares, no terceiro trimestre a empresa obteve 23,9% de participação, contra 28,2% em igual período de 2010, segundo a consultoria Gartner. O panorama é mais
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“As decisões que tivemos
que tomar foram difíceis, mas
estava claro para todos que
era preciso mudar. O mundo
mudou e nós não estávamos
na mesma velocidade”

grave no segmento de smartphones, no qual o sistema Android registrou 52,5% de participação no
terceiro trimestre, contra 16,9%
do Symbian, deixado de lado pela Nokia. No mesmo período de
2010, o Symbian liderava com
36,3% e o Android, tinha 25,3%.
Em sua primeira visita ao Brasil desde que tornou-se presidente da Nokia em setembro do ano
passado, Elop ressaltou que a estratégia da empresa tem duas partes. A primeira, que será suprida
pelos Windows Phone, quer colocar a Nokia de volta na disputa
pelo mercado de smartphones.
E, para diferenciar-se de outros
fabricantes que usam o Windows
Phone, bem como do Android e
do iPhone, a Nokia investirá em
design e em aplicativos como navegação e música. Questionado
se a aposta em design como diferencial não é frágil, Elop respondeu que a empresa tem um plano
de lançamento de produtos que
permite inovação.
A segunda parte da estratégia
é investir no desenvolvimento
de celulares menos sofisticados, mas com recursos como
acesso a redes sociais e à internet. Com esses aparelhos, a
Nokia quer ganhar as massas e
conectar o “próximo bilhão de
pessoas”. Com este foco, a empresa lançou a linha Asha, com
três aparelhos que também serão fabricados em Manaus. “Em
nosso mercado, é preciso ter
um portfólio amplo. O Brasil é
um bom exemplo de país onde
as pessoas com smartphones
ainda são uma pequena parcela
de quem tem telefone celular”,
afirma Elop. ■

