
A Apple decidiu aumentar a te-
la do seu celular iPhone para
4,6 polegadas e tem previsão
de lançar o próximo modelo
ainda no segundo trimestre,
noticiou ontem a imprensa sul-
coreana. O aparelho, que che-
gou aomercado em 2007, é res-
ponsável pela metade das ven-

das da fabricante. A empresa
já começou a fazer as encomen-
das aos fornecedores, segundo
o Maeil Business Newspaper,
que citou fonte da indústria.
LG Display e Samsung Elec-

tronics são grandes fornecedo-
ras de telas à Apple, sob o co-
mando de Tim Cook.
A Samsung, uma grande con-

corrente da Apple no setor de
smartphones, já usa tela de 4,6
polegadas no seu modelo Gala-
xy S II, que foi lançado em abril
do ano passado. ■ Reuters
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A Ericsson, maior fabricante
mundial de equipamentos para
redes sem fio, fechou acordo
com a LG Eletronics para au-
mentar de 50% para 75% a par-
ticipação na joint venture LG-
Nortel, sediada na Coreia do
Sul. Os valores envolvidos na
negociação não foram revela-
dos pelas companhias.
O objetivo da Ericsson é am-

pliar sua participaçãonomerca-
do sul-coreano de telefoniamó-

vel, terceiro país que mais atrai
investimentos em comunicação
sem fio e onde a companhia sue-
ca tem “participação zero”, de
acordo comopresidenteda com-
panhia, Hans Vestberg.
A Ericsson está interessada

em conquistar contratos de in-
fraestrutura para a chamada
quarta geração de telefonia ce-
lular, que exigirá a reestrutura-
ção da rede atual.
Em 2010, a Ericsson comprou

a participação daNortel na ven-
ture LG-Nortel por cerca de
US$ 240 milhões em dinheiro.

No fim de 2011, a empresa sueca
informou em seu balanço anual
que seu negócio na Coreia do
Sul valia US$ 290 milhões.

Pesquisa e desenvolvimento
A venture, que tem 1,3 mil fun-
cionários, vende produtos e ser-
viços para a Coreia do Sul. Cer-
ca de 700 empregados traba-
lham diretamente na área de
pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias de telefonia celular
de terceira e quarta gerações,
de acordo com Vestberg.
Omercado avalia que o fatura-

mento da venture seja entre
US$ 600milhões e US$ 700 mi-
lhões anuais — as companhias
não divulgama receita da ventu-
re isoladamente.
O aumento na participação

na LG-Nortel reforça a estraté-
gia da Ericsson em ampliar sua
atuação em infraestrutura de te-
lecomunicações, e investe me-
nos em segmentos para o consu-
midor final. No fim do ano pas-
sado, a Ericsson vendeu sua
participação na fabricante de
smartphone Sony-Ericsson por
US$ 1,5 bilhão. ■

A Sony venderá uma parte
da subsidiária de produtos
químicos que produz filmes e
adesivos usados em televisores,
câmeras e celulares ao Banco
de Desenvolvimento do Japão.
A companhia disse que ainda não
decidiu o preço, mas o jornal de
negócios Nikkei diz que o banco
pagará entre US$ 360 milhões
e US$ 480 milhões pela compra.
A venda parcial da Sony Chemical
& Information Device (SCID)
é a mais recente medida
da fabricante japonesa para
se aproximar do modelo de
negócios da Apple. Reuters
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Bloomberg News

Ericsson aumenta sua fatia
emventure naCoreia do Sul

A NEC comprará as operações
de suporte da Convergys,
em meio aos esforços
de vender equipamentos de
telecomunicação no exterior. A
empresa pagará US$ 450 milhões
pelos negócios de cobrança
e serviços de suporte a cliente.
A NEC, que está cortando postos
de trabalho diante da iminência
de prejuízo, vem enfrentando
vendas instáveis no mercado
japonês e, por isso, tem
procurado abrir oportunidades
em outros mercados. Reuters
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Menos de três meses
após assumir como
presidente-executivo do Yahoo,
Scott Thompson enfrenta
conflito com o hedge fund
Third Point, Dan Loeb.
A disputa determinará se ele
ou um conjunto de diretores
dissidentes nomeados por Loeb,
decidirão o futuro da empresa.
Thompson está terminando
planos para revitalizar o Yahoo,
a primeira etapa num esforço
ambicioso para arquitetar
um dos maiores retornos do
mercado da internet. Reuters

Kevork Djansezian/AFP

Apple decide ampliar a tela do iPhone

Sonyvenderá
parte desubsidiária
parabanco japonês

A HP confirmou a união da sua divisão de impressoras
com a área de PCs em um grupo comandado por Todd Bradley,
atual responsável pela área de computadores. O objetivo é cortar
custos e amenizar o declínio das vendas e da lucratividade,
segundo a presidenteMeg Whitman. O chefe da divisão de
impressoras, Vyomesh Joshi, irá deixar a companhia após 31 anos.

Novo modelo, que deve
ser lançado no próximo
trimestre, terá 4,6
polegadas, mesmo
tamanho do Galaxy SII

“

NECpagaráUS$450
milhões porserviço
desuportedaConvergys

O Facebook anunciou ontem algumas melhorias para
o visualizador de fotos, incluindo aquelas em alta resolução.
Segundo informa a rede social, o site mostrará automaticamente
as imagens na maior resolução possível e em um espaço até quatro
vezes maior que antes. Além disso, o usuário poderá expandir
o visualizador de fotos para ocupar a tela inteira do computador.

EMPRESAS

Empresa já teria
começado a fazer
as encomendas aos
fornecedores, entre
os quais estão a rival
Samsung Electronics

Companhia sueca fica com 75%da LG-Nortel, de olho nos investimentos bilionários
na reestruturação de redes exigidas pela quarta geração de telefonia celular

A Coreia é um dos
maiores mercados
de telecomunicações
do mundo e nossa
presença naquele
país era tímida

Hans Vestberg
CEO da Ericsson

CEOdoYahoo
enfrentaconflitocom
fundode investimento

BREVES

TimCook,
daApple

Vestberg:avanço
nosegmento

de infraestutura
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 24




