
A Panasonic está finalizando os
detalhes para fornecer o equiva-
lente a US$ 635 milhões em ca-
pital naOlympus, o que faria de-

la a maior acionista da compa-
nhia, informou a agência de no-
tícias Kyodo. As duas fabrican-
tes se negaram a comentar o
asusnto. AOlympus, lídermun-
dial em endoscópios, tenta se re-
cuperar da fraude contábil de
US$ 1,7 bilhão revelada pelo en-

tão presidente-executivo da
companhia, Michael Woo-
dford, no fim do ano passado.
Na semana passada, a impren-

sa japonesa noticiou que a
Olympus planejava demitir 2,5
mil trabalhadores e vender uma
participação paramelhorar as fi-

nanças. Os cortes de empregos,
equivalentes a 7% de sua mão
de obra total, ocorrerão princi-
palmente no negócio de câme-
ras da Olympus, que tem regis-
trado prejuízo, e por meio da
consolidação de fábricas em ou-
tros países. ■ Reuters

Os fabricantes mundiais de
chips estão aproveitando a flo-
rescente demanda por celulares
inteligentes mais simples, com
preços de no máximo US$ 160,
naChina, omaiormercadomun-
dial de celulares, e têm apresen-
tado chips que oferecemdesem-
penho poderoso em um proces-
sador de baixo custo.
Fabricantes de chips como a

Qualcomm e Broadcom espe-
ram ganhar em volume, ven-
dendo chips de baixo preço
com margens de lucro míni-
mas, disseram analistas presen-
tes à Computex, a segunda
maior feira mundial de compu-
tação, em Taipé.
Como sinal da crescente de-

manda, as três operadoras chi-
nesas de telefonia móvel vêm
subsidiando agressivamente ce-
lulares inteligentes de preço
acessível, como o C8650, da
Huawei , o U880, da ZTE, e o Le-
phone A65, da Lenovo. “Conti-
nuamos a promover o efeito cas-
cata de nossa tecnologia para
atingir o segmento de massa”,
disse Rob Chandhook, vice-pre-
sidente da Qualcomm.

Baixo custo, alta tecnologia
A companhia norte-americana
lançou seu programa de refe-
rência Qualcomm's Reference
Design (QRD), no ano passado,
dirigido a fabricantes de celula-
res de baixo custo, segmento
que costumava ser dominado
por chips da Mediatek e MStar
Semiconductor, de Taiwan, e da
Spreadtrum Communications,
da China. Até omomento, o Le-
novo A780 e o Coolpad 7260
usam os chipsets S4 Snapdra-
gon, da Qualcomm.
“As perspectivas continuam

positivas para os celulares com
preços baixo, porque acredita-
mos que ainda restem muitos
usuários de celulares comuns
que ainda não compraram seu
primeiro celular inteligente”,
disse TZ Chuang, analista do
grupo de pesquisa IDC em Pe-
quim. “Celulares inteligentes
de baixo preço serão o cami-
nho que esses usuários toma-
rão para melhorar seu equipa-
mento”. ■ Reuters

A problemática fabricante de
celulares Nokia lançou seus pri-
meiros modelos dotados de te-
las sensíveis ao toque dirigidos
ao segmento de baixo custo,
tentando cobrir uma lacuna
em sua linha de produtos e re-
cuperar o atraso com relação
aos rivais, especialmente nos
mercados emergentes.
A Nokia, presidida por Ste-

phen Elop, perdeu muito terre-
no diante da Apple e do Google
no mercado de celulares inteli-
gentes, e no trimestre passado
também perdeu o primeiro lu-
gar mundial no mercado geral
de celulares, superada pela Sam-
sung Electronics.
Embora esteja tentando recu-

peração com uma linha de celu-
lares inteligentes equipados
com o sistema operacionalWin-
dows, da Microsoft, a empresa
tambémdeseja explorar o flores-
cente mercado para celulares
de baixo preço equipados com
telas sensíveis ao toque.
Analistas da Strategy Analy-

tics estimam que 105 milhões
de aparelhos desse segmento te-
nham sido vendidos no mundo
em 2011, e que a demanda por
eles seja especialmente forte
nos mercados emergentes.
“A Nokia precisava urgente-

mente desse tipo de produto pa-
ra osmercados emergentes, on-
de a rival Samsung oferece mo-
delos de baixo preço equipados
com telas de toque, como o
Star, desde junho de 2009. Ago-
ra, a Nokia precisa recuperar ra-

pidamente o terreno perdido,
com esses novos produtos, afir-
mou BenWood, diretor de pes-
quisa da CCS Insight.

Menos de ¤ 100
ANokia anunciou que omode-
lo Asha 305 chegará às lojas es-
te mês a ¤ 63, excluindo subsí-
dios e impostos. Os modelos
Asha 306 e Asha 311 chegarão
aomercado no próximo trimes-
tre a preços de ¤ 68 e ¤ 92, res-
pectivamente.

“Nos modelos básicos, o se-
gundo trimestre pode conti-
nuar difícil para a Nokia, mas
prevejo melhora a partir do ter-
ceiro trimestre”, disse Sami Sa-
rkanies, analista da Nordea.
A Nokia anteriormente não

ofereciamodelos com tela de to-
que fora do setor de celulares in-
teligentes. Os novos aparelhos
concorrerão com os modelos
Android mais baratos ofereci-
dos por fabricantes como aHua-
wei , ZTEe Samsung. ■

Reuters, de Helsinque
redacao@brasileconomico.com.br
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Nokia lança equipamento
baratopara recobrar terreno

Panasonic injetaUS$ 635mi naOlympus

Celular
populariza
indústria
de chips

Fabricante japonesa será a
maior acionista da companhia,
diz a agência Kyodo

Fabricantes promovem
efeito cascata nos aparelhos
inteligentes para vender mais

O Ecovillas Vale Verde, futuro condomínio residencial de luxo que
esta sendo construído em Betim (MG), lidera campanha pelo combate
ao tráfico de animais. Para chamar atenção da sociedade para este
assunto, o empreendimento vai sortear nas redes sociais e alguns
portais de internet, três aves silvestres (Ararajuba, Lóris Arco-Íris
e Papagaio do Peito Roxo), oriundas de criatórios autorizados

O Dia da Logística foi comemorado com jantar na sede da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no último dia 4,
e reuniu cerca de 200 executivos do setor. Pedro Moreira,
presidente da Associação Brasileira de Logística (Abralog) falou
dos próximos passos que serão dados pela entidade e abordou
projeções e novidades para o mercado logístico.

No ano passado,
foram vendidos
105 milhões de
aparelhos celulares
“básicos” com tela
sensível ao toque

EMPRESAS

Aparelhos com tela sensível ao toque vão custarmenos de ¤ 100 e são a aposta
da fabricante para enfrentar os caros smartphones da concorrência

Elop,quecomandaaproblemáticaNokia:concorrênciacomsmartphonesbásicosdaZTEeHuawei
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




