
A fabricante de eletrônicos Ce-
lestica informou ontem que irá
parar de fazer produtos para a
Research in Motion (RIM), um
dos seus maiores clientes, nos
próximos três a seis meses, con-
forme a fabricante do BlackBer-
ry reduz sua base global de for-
necedores.

A RIM respondeu por 19% da
receita da Celestica no primeiro
trimestre, uma queda de 16%
na comparação com um ano an-
tes devido a menor demanda
por produtos do BlackBerry e
programas de transição na em-
presa de smartphones.

A Celestica está envolvida na
produção de produtos de me-
lhor performance da RIM como
o Bold 9900 e o Curve 8520.

A RIM contratou bancos co-
mo J.P. Morgan e RBC Capital
para ajudar a avaliar opções es-
tratégicas. ■ Reuters

A Stefanini anunciou a abertura
de uma operação na África do
Sul, chegando a 30 países. Esta
será a segunda filial da empresa
no continente africano, onde a
Stefanini já atua desde 2004,
em Angola. A nova operação irá
atender um cliente global e ini-
cia com 10 funcionários.

Segundo Marco Stefanini,
fundador e CEO global da com-
panhia, a internacionalização
sempre foi uma ferramenta de
crescimento e diferencial da
empresa, que tem foco nas re-
lações de longo prazo e na bus-
ca por soluções específicas pa-
ra os seus clientes. “Estar na
África do Sul gera uma oportu-
nidade de aumentarmos o es-
copo de atendimento global,
além de aumentarmos a pre-
sença em um país emergente
com grande potencial de negó-
cios”, afirma em comunicado
Stefanini. ■ ITWeb

O Facebook anunciou ontem a
compra da empresa israelense
Face.com, cuja tecnologia de
reconhecimento facial já é utili-
zada pela rede social para aju-
dar usuários a identificar e mar-
car fotos. O acordo incrementa
uma das características mais po-
pulares do Facebook — o com-
partilhamento e manejo de fo-
tos. Os detalhes do negócio não
foram divulgados, mas a transa-

ção é estimada entre US$ 80 mi-
lhões e US$ 100 milhões.

A Face.com, que já angariou
quase US$ 5 milhões de investi-
dores, incluindo o site russo de
buscas Yandex, lançou seu pri-
meiro produto em 2009.

A empresa desenvolve apli-
cativos autônomos para auxi-

liar usuários a identificar fotos
próprias e de amigos no Face-
book, além de fornecer tecno-
logias que foram integradas ao
site de rede social.

Reagindo a polêmicas de de-
fensores de direitos de privaci-
dade da Europa e dos Estados
Unidos, no ano passado o Face-
book permitiu que usuários de-
sativem a controversa tecnolo-
gia de reconhecimento facial
para imagens postadas na rede
social, num esforço para lidar
com preocupações de que o si-
te tenha violado a privacidade
de seus usuários.

Multa salgada
O Facebook concordou em pa-
gar US$ 10 milhões para carida-
de para encerrar um processo
que acusava a rede social de vio-
lar direitos de usuários sobre o
controle de uso dos próprios no-
mes, fotografias e imagens.

O processo, aberto por cin-
co usuários, alegou que a rede
social violou a lei da Califór-
nia ao publicar campanhas pu-
blicitárias que exibiam o que
os membros do site “curti-
ram” por meio da função “his-
tórias patrocinadas”, sem pa-
gá-los. ■ Reuters

Mesmo a quilômetros de distân-
cia, na Suécia, o executivo Jo-
han Wibergh, vice-presidente
de redes da Ericsson, acompa-
nhou com atenção o leilão das
frequências 4G, ocorrido em
Brasília na semana passada. “Pa-
ra nós, épocas em que há con-
cessão de novas licenças são
tempos incríveis”, afirmou Wi-
bergh ao BRASIL ECONÔMICO.

A atenção pelo mercado brasi-
leiro, em especial, tem seus mo-
tivos. Presente no país desde
1891 (entre os governos de Deo-
doro da Fonseca e Floriano Pei-
xoto), a Ericsson não quer abrir
espaço para concorrência na
área de redes, onde detém a li-
derança mundial. “Queremos
ser os maiores aqui também”,
afirma Wibergh. Segundo a
Ericsson, mais de 60% das re-
des LTE, tecnologia que viabili-
za a implantação do 4G, em to-
do o mundo são desenvolvidas
com base nas soluções ofereci-
das pelas empresa. “As pessoas
têm usado cada vez mais dispo-
sitivos móveis e nosso trabalho
é facilitar isso”, diz o executivo.

Com as novas oportunidades
a serem exploradas no Brasil, a
Ericsson pretende fortalecer
sua presença no mercado nacio-
nal, a partir de onde também
atende toda a América Latina.

“Cerca de 50% de tudo o que
produzimos no fábrica no Brasil
é exportado para outros países,
sobretudo da região”, diz Ser-
gio Quiroga, presidente da Erics-
son para a América Latina.

A vantagem que a Ericsson es-
pera conquistar desde o início
da implantação do 4G está rela-
cionada à antiga presença da
companhia no país. “Quando o
governo fala de conteúdo local
mínimo, não nos assustamos,
porque já temos toda a tecnolo-
gia por aqui”, afirma Quiroga.

No último ano, a companhia

teve um crescimento de 31% no
Brasil e de 33% na América Lati-
na. Os resultados são superiores
aos obtidos por outras regiões,
que cresceram, em média, 15%.
O número também é maior que
o crescimento do mercado de te-
lecomunicações no continente,
que teve um aumento de cerca
de 10%. “As perspectivas se
mantêm boas para o continente
e especialmente para o Brasil, já
que, diferente de outras partes
do mundo, a economia vai mui-
to bem”, afirma Wibergh.

Além do bom momento eco-

nômico, a defasagem em rela-
ção a outros continentes tem im-
pulsionado o negócio de teleco-
municações na região. “A Amé-
rica Latina procura se recuperar
cada vez mais rápido do atraso
que tinha nesse setor”, diz Qui-
roga. Para isso, o continente e,
sobretudo o Brasil, tem reduzi-
do a distância dos países desen-
volvidos na hora de adotar no-
vas tecnologias. “Na época do
2G, demoramos quase dez anos
para ter a tecnologia. Com o 4G,
o Brasil trabalha quase simultâ-
neo à Europa”, afirma. ■
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Privalia lança serviço on-line de viagens
com descontos de até 70% nos pacotes

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

Dona do BlackBerry contrata
J.P. Morgan e RBC Capital para
avaliar opções estratégicas

RIM agora
perde principal
fornecedor

SUPERMÁQUINAS

Grifo04, da Itautec, entra na lista dos 500
computadores mais potentes do mundo

Divulgação

O Privalia, clube de compras onl-ine, está investindo na categoria
de turismo. Com o Privalia Viagens, a empresa vai comercializar
cruzeiros, hotéis e passagens com descontos de até 70%. Toda semana
serão selecionadas ofertas de viagens para diferentes regiões do
Brasil e do mundo, que ficarão no ar por até cinco dias. No lançamento
serão oferecidos pacotes para Natal, Salvador e Buenos Aires.

Trata-se da segunda filial da
empresa brasileira no continente
africano e a 30ª no mundo

Stefanini abre
operação na
África do Sul

Rodrigo Capote

Redes 4G entram na mira
da Ericsson no Brasil

Facebook compra a israelense Face.com
Detalhes do negócio não
foram revelados, mas
mercado estima um valor
de US$ 100 milhões

Grifo04 é a novidade na lista dos 500 computadores mais potentes do
mundo, recém divulgada. O modelo é o mais bem colocado do Brasil
e da América Latina no ranking Top500 (68ª posição na lista mundial
e 1º na América Latina). Instalado na Petrobras, ele será utilizado
para estudos de processamento sísmico, fundamentais para exploração
de petróleo no pré-sal. A máquina é fabricada pela Itautec.

EMPRESAS

Acordo turbina
item mais
popular da rede, o
compartilhamento
de fotografias

MAIS CONECTADO 

Tráfego mundial de dados em 
redes 2G e 3G, em gigabytes/seg 
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No país desde Deodoro e Floriano, empresa sueca quer liderança nessa frequência

Wibergh,daEricsson:economiacontinua impulsionandonegócios
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