
O Facebook registrou mais de
US$ 1,058 bilhão de receita du-
rante o primeiro trimestre de
2012, de acordo com documen-
tos atualizados registrados por
conta da oferta pública inicial

(IPO, na sigla em inglês) da re-
de social. O faturamento do Fa-
cebookfoi de US$ 1,058 bilhão
no período, ante US$ 731 mi-
lhões no ano anterior. O lucro
líquido foi de US$ 205 milhões
no último trimestre, menos do
que US$ 233 milhões no primei-
ro trimestre de 2011.

Os resultados do Facebook,li-

derado por Mark Zuckerberg,
saíram no momento em que a re-
de social se prepara para se lan-
çar na Nasdaq, a bolsa eletrôni-
ca de Nova York. O IPO está pre-
visto para o dia 17 de maio,
quando a companhia espera cap-
tar cerca de US$ 5 bilhões e se
tornar numa empresa avaliada
em US$ 100 bilhões. ■ Reuters

A chinesa ZTE, que lançou seu
primeiro celular na África há
pouco mais de dez anos, anun-
ciou que em 2015 poderá ven-
der mais de 100 milhões de
smarthphones ao ano, como
parte de seu esforço para ope-
rar na ponta mais cara do mer-
cado para compensar a queda
na margem de lucro dos termi-
nais mais simples.

A ZTE, que vendeu 15 mi-
lhões de smarthphones em
2011 e pode atingir a marca dos
50 milhões em 2012, também
lançará seu primeiro celular-
tablet, ou "phablet", este ano,
tentando escapar ao ferozmen-
te competitivo mercado chinês

de aparelhos de massa.
A ZTE é a quarta maior fabri-

cante mundial de celulares e
quinta de equipamentos para te-
lecom e se saiu melhor que a ri-
val chinesa Huawei.

As duas se diversificaram pa-
ra o campo dos bens de consu-
mo para ampliar a receita, em
meio à estagnação do setor de
sistemas de rede para telecom.
Mas ambas enfrentam resistên-
cia nos Estados Unidos e em ou-
tros mercados, onde questões
de segurança as mantiveram ex-
cluídas dessa área. ■ Reuters

A Research in Motion, fabrican-
te do BlackBerry, contratou o es-
critório de advocacia Milbank,
Tweed, Hadley & McCloy para
trabalhar em um plano de rees-
truturação que pode incluir ven-
da de ativos, busca de joint ven-
tures ou licenciamento de pa-
tentes, de acordo com pessoas
informadas sobre o assunto.

Como parte da revisão estra-
tégica da situação da compa-
nhia, o conselho da RIM está
discutindo maneiras de am-
pliar a receita propiciada pelo
novo sistema operacional Bla-
ckBerry 10, e a possível abertu-
ra de sua rede proprietária.

Pelos cálculos de Thorsten
Heins, CEO da RIM, a empresa
pode obter até US$ 4 bilhões em
receita em acordos com gran-
des operadoras. “Trata-se de
uma estratégia muito madura, e
a RIM já avançou muito em di-
versas dessas negociações com
operadoras”, disse a fontes.

A reestruturação surge em
meio aos esforços da empresa
para combater a perda de com-
pradores para o Apple iPhone e
os celulares com o sistema ope-
racional Google Android.

A RIM registrou US$ 125 mi-
lhões em prejuízo no trimestre
mais recente, contabilizando
perdas com estoques de Black-
Berrys. Três meses antes, ela ha-
via registrado perdas ainda
maiores com o tablet PlayBook.

As ações da RIM acumulam per-
da de 75% nos 12 últimos me-
ses, o que dá à companhia um
valor de mercado de menos de
US$ 7 bilhões.

Oferta de ajuda
Diversos bancos de investimen-
to procuraram a RIM nos últi-
mos meses, oferecendo consul-
toria financeira. Mas a compa-
nhia por enquanto não deve
contratar um banco, a menos
que decida vender ativos de
porte considerável ou receba
oferta de compra vinda de um
concorrente no setor.

A RIM já utilizou os serviços
do Milbank no passado, e tam-
bém emprega o escritório de ad-
vocacia Skadden, Arps, Slate,

Meagher & Flom e a consultoria
Monitor Group para assessoria
estratégica. As duas não quise-
ram comentar o assunto.

Desde 2010, a RIM tem toma-
do medidas para tornar seus ser-
viços de rede disponíveis para
outros aparelhos e fez uma série
de aquisições que apoiam essa
estratégia, segundo informa-
ram algumas fontes com conhe-
cimento do assunto.

Em outubro passado, a RIM
comprou a irlandesa Newbay
Software, que oferece armaze-
namento de fotos, vídeos, mú-
sicas, contatos e calendários
em seus próprios servidores
que podem ser acessados por
qualquer aparelho conectado à
internet. ■ Reuters

Dona do BlackBerry
trabalha em plano
de reestruturação

A fabricante de chips ST-Ericsson, joint venture entre a Ericsson
e a STMicroelectronics, vai eliminar 1,7 mil postos de trabalho
na Suíça para cortar custos. A unidade local tem 6,7 mil empregados.
Até 2013, a companhia espera economizar US$ 320 milhões até
o fim de 2013. A reestruturação vai custar cerca de US$ 130 milhões
ao caixa da companhia. A empresa amarga prejuízos desde 2009.
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Mas lucro líquido foi US$ 28
milhões menor no primeiro
trimestre de 2012 sobre 2011

Receita do Facebook ultrapassa US$ 1 bilhão

Research in Motion (RIM) contratou um escritório de advocacia para
cuidar do projeto, que pode incluir venda de ativo e busca de joint venture

ZTE quer vender 100
milhões de celulares

MICROPROCESSADORES

ST-Ericsson vai eliminar 1,7 mil empregos
e prevê economia de US$ 320 milhões
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Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona,
temlucro de US$ 171 milhões até março

A britânica Vodafone, comandada por Vittorio Colao,
uma das maiores de telefonia móvel do mundo
em receita, acertou a compra da Cable & Wireless
Worldwide (CWW) por US$ 1,7 bilhão. Com
o negócio, a tele terá uma rede de linhas fixas para
aliviar a pressão sobre suas operações sem fio vinda de
usuários de smartphones sedentos por dados.Reuters

Peter Foley/Bloomberg
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Alvo da empresa chinesa são
os smartphones para compensar
perdas com celulares básicos

O mexicano Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona, registrou
lucro de US$ 171,6 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 5,4% em
relação ao mesmo período do ano passado. As vendas tiveram alta de
11% e atingiram US$ 1,41 bilhões. A Anheuser-Busch InBev tem 50% das
ações do grupo, o maior produtor de cerveja do México, mas que nos
últimos tempos tem enfrentado a concorrência da holandesa Heineken.

Em 2011, a marca
comercializou
15 mihões de
celulares inteligentes

VODAFONE COMPRA CWW POR US$ I,7 BI

ThorstenHeins,CEOdaRIM: receitadeUS$4bicomoperadoras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




