
A Motorola Mobility teve prejuí-
zo e fraca receita no quarto tri-
mestre, resultado que pode ser
o último antes da planejada fu-
são da empresa com o Google.
Alguns acionistas do Google se
mostraram preocupados sobre a
decisão da empresa de comprar
a Motorola Mobility, que aler-
tou em 6 de janeiro que a recei-
ta poderia cair e ficar abaixo da
previsão de Wall Street por cau-
sa de questões legais e concor-
rência mais acirrada com em-
presas como a Apple.

As companhias ainda tentam
a aprovação para o negócio que
está sendo analisado por órgãos
reguladores ao redor do mun-
do. A Motorola Mobility teve
um prejuízo líquido de US$ 80
milhões, ou 0,27 dólar por ação,
contra lucro de US$ 80 milhões,
ou US$ 0,27 por ação, no mes-
mo trimestre do ano anterior.

A receita com decodificado-
res de TV caiu 11 % na mesma ba-
se de comparação, para US$ 879
milhões de, e a de aparelhos
móveis subiu 5%, para US$ 2,5
bilhões. O Google chegou a um
acordo em agosto para com-
prar a Motorola por US$ 12,5 bi-
lhões, ou US$ 40 por ação. A
companhia de internet está de
olho no portfólio da Motorola
para defender a si própria e ou-
tras fabricantes de celulares
que usam Android na briga de
patentes com concorrentes co-
mo Apple e Microsoft.

A Motorola Mobility espera
que a fusão com Google saia
ainda no começo deste ano,
sendo que as companhias estão
à espera da aprovação em vá-
rias regiões, como os Estados
Unidos, China, Europa e Cana-
dá. ■ Reuters

Em janeiro deste ano, a Ama-
zon deu mais um passo para en-
trar no mercado de varejo de li-
vros no Brasil com a contrata-
ção de Mauro Widman, executi-
vo vindo da concorrente Livra-
ria Cultura para negociar com
as editoras locais. Segundo o
perfil de Widman na rede so-
cial Linkedin, a função inclui
“coordenar com parceiros edi-
toriais para garantir a entrega
de ativos digitais tão rápida
quanto possível”, o que mostra
que a negociação pelos livros
eletrônicos tem se intensifica-
do no país.

Na Livraria Cultura, Widman
era responsável pelos livros ele-
trônicos desde 2009. O executi-
vo não comenta a entrada da va-
rejista americana no Brasil e afir-
ma estar proibido de conceder
entrevistas sobre o assunto. En-
tretanto, editoras afirmam que
as conversas estão mesmo em
andamento e se preparam para
expandir seus títulos disponí-
veis em formato eletrônico.

A Companhia das Letras, por

exemplo, é uma das editoras
que afirma ter conversas com a
Amazon para fornecimento de
livros em formato digital. A em-
presa planeja aumentar o núme-
ro de títulos eletrônicos de 200
para 800 este ano e acaba de
criar um departamento voltado
para esta área, que será coman-
dado por Fabio Uehara. O execu-
tivo aponta a negociação com
os autores e a parte técnica da
conversão digital como os prin-
cipais entraves.

Para ele, a tendência é que,
com a entrada da Amazon no
mercado brasileiro, o processo
de digitalização acelere ainda
mais nas editoras. “Essa é quase
uma regra. O mesmo aconteceu
em outros mercados em que a
Amazon ingressou”, afirma.

A aceleração já aconteceu na
WMF Martins Fontes. A empre-
sa se prepara há um ano para en-
trar no mercado de livros eletrô-
nicos e fará seus primeiros lan-
çamentos até março. A editora
escolheu os famosos títulos do
escritor inglês J.R.R. Tolkien,
autor da trilogia Senhor dos
Anéis, para testar a receptivida-
de do brasileiro.

O livro “Cavalo de Guerra”,
de Michael Morpurgo, também
está entre os primeiros a serem
lançados em formato eletrônico
pela WMF, segundo Luciana
Veit, coordenadora de direitos
de livros estrangeiros na edito-
ra. Ela espera que o número de
títulos disponíveis este ano che-
gue a 50. “Daremos toda a aten-
ção que a Amazon merece”,diz.

Outra empresa que tem nego-
ciado com a Amazon é a Xeriph.
A companhia, criada em 2010,
distribui livros digitais de 163
editoras do Brasil, com catálogo
de 6 mil itens. Além da varejista
americana, Duda Ernanny, pre-
sidente da Xeriph, diz que Goo-
gle Books, Barnes & Noble e Ko-
bo também têm mostrado inte-
resse em vender livro eletrôni-
co no Brasil. “A entrada dessas
empresas deve acontecer ainda
no primeiro semestre”, diz.

Em 2010, a Xeriph adiciona-
va dois livros digitais por sema-
na ao seu catálogo, e hoje chega
a cem. Com o interesse dos vare-
jistas estrangeiros e a queda dos
preços de tablets, Ernanny es-
pera que seu portfólio chegue a
15 mil livros no final do ano. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

ALIMENTOS

Zaeli, do Paraná, investe R$ 500 mil para
disputar mercadode azeite e atrair classe A

Resultado acontece antes
da esperada fusão da área
de mobilidade com o Google

Motorola
tem prejuízo
no quarto
trimestre

Oliver Bunic/Bloomberg

TELECOMUNICAÇÕES

Nokiaprioriza suas operações essenciais e
vendeunidade de anúncios publicitários

Carlos Cecconello/Folhapress

Amazon negocia no Brasil
e acelera venda de e-books

Presente em 40 mil pontos de vendas, a Alimentos Zaeli, do Paraná,
está investindo R$ 500 mil para entrar na disputa pelo aquecido
mercado brasileiro de azeites. A empresa, que é forte na produção de
grãos, está diversificando o mix de produtos para atingir o mercado de
luxo. A estratégia é o lançamento do azeite de trufa branca, importado
da Espanha, a ser vendido em embalagem escura de 250 ml por R$ 25.

A Nokia vendeu seu negócio de anúncios publicitários em mídias
para a americana Matchbin, como parte do plano do grupo
finlandês de priorizar operações essenciais, informou um porta-voz
da companhia. Não foram revelados os detalhes do acordo.
A Matchbin passou a se chamar Radiate Media após adquirir a unidade
da Nokia, e empregava 180 pessoas à época do acordo.

Depois de perder
terreno no mercado
de celulares
inteligentes por
vários anos, a
Motorola Mobility foi
separada da Motorola
no ano passado

Editoras correm para se adaptar ao novo cenário regido pela gigante americana

Livrariasdevemterqueda
navendade livroscom
expansãodose-booksnopaís

AMAZON

OS GIGANTES DE LIVRO 
ELETRÔNICO

As maiores lojas de e-books 
do mundo

Fonte: empresas

Em 2011, formato digital superou 
o físico em vendas na varejista

GOOGLE BOOKS

Loja on-line do Google foi criada em 
2010 para competir com a Amazon

BARNES & NOBLE

Nook, leitor eletrônico da marca,  
que deve gerar US$ 1,5 bilhão  
em receita em 2012

KOBO

Canadense está se tornou conhecida 
por bater de frente com  
a Amazon em preços 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.


	BEA10013001_TT.pdf
	BEA10023001_TT.pdf
	BEA10033001_TT.pdf
	BEA10043001_TT.pdf
	BEA10053001_TT.pdf
	BEA10063001_TT.pdf
	BEA10073001_TT.pdf
	BEA10083001_TT.pdf
	BEA10093001_TT.pdf
	BEA10103001_TT.pdf
	BEA10113001_TT.pdf
	BEA10123001_TT.pdf
	BEA10133001_TT.pdf
	BEA10143001_TT.pdf
	BEA10153001_TT.pdf
	BEA10163001_TT.pdf
	BEA10173001_TT.pdf
	BEA10183001_TT.pdf
	BEA10193001_TT.pdf
	BEA10203001_TT.pdf
	BEA10213001_TT.pdf
	BEA10223001_TT.pdf
	BEA10233001_TT.pdf
	BEA10243001_TT.pdf
	BEA10253001_TT.pdf
	BEA10263001_TT.pdf
	BEA10273001_TT.pdf
	BEA10283001_TT.pdf
	BEA10293001_TT.pdf
	BEA10303001_TT.pdf
	BEA10313001_TT.pdf
	BEA10323001_TT.pdf
	BEA10333001_TT.pdf
	BEA10343001_TT.pdf
	BEA10353001_TT.pdf
	BEA10363001_TT.pdf
	BEA10373001_TT.pdf
	BEA10383001_TT.pdf
	BEA10393001_TT.pdf
	BEA10403001_TT.pdf



