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Piaget anuncia Alain Riguidel para o
cargo de diretor para América Latina

Berlitz Corporation lança aulas de idiomas
pelo celular com professores nativos

A relojoaria e joalheria suíça Piaget anunciou Alain Riguidel como
novo diretor da marca para a América Latina e Caribe. O executivo
ocupou por três anos este cargo, só que no Oriente Médio. Riguidel
é mestre em administração de negócios pela EDC — La Defense,
de Paris. Atualmente, a Piaget detém dois recordes mundiais, entre
eles, o de fabricante do relógio mais fino do planeta.

O Berlitz Corporation lança no Brasil as aulas pelo celular
ou telefone convencional. Basta ligar, requisitar um professor
virtual e treinar com ele. As aulas pelo celular podem ser
realizadas em todas as partes do mundo e em qualquer lugar: no
aeroporto, no carro, em casa ou no escritório. Para isso, o Berlitz
conta com 2,8 mil professores espalhados por cerca de 70 países.

Lee Jae-Won/Reuters
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Facebook “rouba”
talentos da Apple

io

sign de produto com experiência no desenvolvimento de hardwares e softwares”.
A rede de Mark Zuckerberg
Além de estar cada vez mais
tem tentando de muitas formas
próximo da Apple junto ao demanter o projeto de hardware
senvolvimento de seu aplicaticomo segredo de estado, o que
vo para o sistema operacional
envolve o fato de não anunciar
iOS 6, o Facebook também está
que há vagas abertas na compacontratando alguns dos talennhia e ir de porta em porta
tos da empresa fundada por Steatrás das pessoas certas. O site
ve Jobs. A última aquisição foi
Inside Facebook afirmou que
Chris Weeldreyer, que deixou o
ainda há uma vaga aberta para
posto de design de
a área de gestão de
interface para usuá- Rede social
design de produrios para se tornar
tos. A companhia
gerente de design ainda busca
não se manifesta
na rede social. Mas profissional
sobre assunto, apeo que ele fará?
sar da entrada da
para gestão
“Estamos ansiomaior rede social
sos por receber de design de
do mundo já ter
Chris Weeldreyer produtos
despertado a curioao Facebook, do
sidade de diversas
qual ele será uma grande adipublicações, incluindo o New
ção ao nosso time de design”,
York Times. Um levantamento
afirmou o Facebook ao site Tefeito pelo TechCrunch pelo
chCrunch, que informou que
LinkedIn apontou que há cerca
uma fonte próxima à contratade 89 ex-Apples dentro do Fação disse que o executivo vai decebook. Um dos mais recentes
senvolver produtos para dispofoi Sharon Hwang, que em marsitivos móveis.
ço assumiu o posto de design
Outra pista é a descrição que
de produtos após quase cinco
Chris adotou em seu LinkedIn,
anos como diretor sênior de ardo qual se descreve como “dete na Apple. ■ IT Web

Pelos cálculos de especialistas, fabricante sul-coreana deixou de vender
cerca de 2 milhões de smartphones por causa de gargalos na produção
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Samsung não consegue
suprir demanda de S3

A

JK Shin, que comanda divisão de celulares: companhia foi pega de surpresa pelo sucesso do Galaxy S3
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Maior rede social do mundo
pode entrar no mercado de
hardware nos próximos meses

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.

A dificuldade da Samsung Electronics em atender à forte demanda pelo novo smartphone Galaxy
S3 pode ter custado à sul-coreana a venda de 2 milhões de unidades em apenas um mês em todo
do mundo.
Para uma empresa que nunca tinha experimentado o mesmo sucesso da Apple num lançamento, a grande procura é
um problema até bom, mas o
gargalo na produção prejudicou parte das vendas na Europa e obrigou algumas operadoras americanas a adiarem as entregas do produto.
O Galaxy S3 foi o smartphone
da Samsung que recebeu as melhores críticas da mídia especializada e está para bater o recorde da fabricante em velocidade de vendas, com mais de 10
milhões de unidades. O produto foi apresentado há pouco
mais de um mês por JK Shin,
que preside a divisão de celulares da empresa.
O lançamento aconteceu em
um momento oportuno, já que
o próximo iPhone só deve sair
no final do ano e concorrentes
como Google e Microsoft pare-

ESCALADA
Previsão de vendas
mundiais do Galaxy S3,
em milhões de unidades
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Fonte: empresa

cem não ter atraído muita atenção no mercado com seus celulares inteligentes.
“A Samsung talvez tenha sido
pega de surpresa pela demanda,
não é que subestime os próprios
produtos. O provável é que tenha

superestimado os concorrentes”,
disse Carolina Milanesi, analista
do Gartner. “Em outras palavras,
além do iPhone e do OneX, da
HTC, no momento não existe
grande concorrência no mercado, e isso certamente pode ter
ajudado a Samsung”, disse.

China rejeita acusação
de subsídio ilegal

Alta nas vendas

União Europeia diz que Huawei
e ZTE recebem ajuda do governo
para ganhar mercado na região

Os analistas acreditam que a falta de Galaxy seja apenas temporária. A Samsung prevê outro trimestre de receita recorde para a
divisão de celulares, com ajuda
do modelo anterior Galaxy S2,
ainda em linha e da combinação
de celular e tablet Galaxy Note.
O banco Barclays reduziu a
projeção de vendas do Galaxy
S3 no segundo trimestre de 8 milhões para 6,5 milhões, mas elevou em um milhão, para 15 milhões, a estimativa para o trimestre seguinte.
A Samsung diz já ter solucionado a falta de peças e que está
correndo para atender à demanda. “É simples: a demanda superou nossa expectativa, mas isso
não quer dizer que nossa previsão era muito conservadora”,
afirmou a Samsung. ■ Reuters

A China rejeitou as acusações
da União Europeia de que suas
duas principais fabricantes de
equipamentos de telecomunicações aceitam subsídios ilegais
do governo para reduzir preços.
A Huawei Technologies e a
ZTE, respectivamente a segunda e a quinta maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações do mundo, têm
conquistado participação de
mercado de rivais europeias como Ericsson e Alcatel Lucent
por conta de preços agressivos,
de acordo com acusações da
concorrência.
Em maio, diplomatas da
União Europeia disseram que o
bloco estuda tomar ação contra
ambas as empresas sob alega-

ção de que recebem grandes
subsídios estatais ilegais que
permitem a venda de equipamentos a preços reduzidos.
Competitividade

“Consideramos tais acusações
sem fundamentos”, disse Shen
Danyang, porta-voz do ministério chinês do Comércio, em
uma coletiva de imprensa ontem em Pequim.
“A Huawei e a ZTE operam
sob um ambiente de mercado
completamente diferente. Seus
produtos ganham competitividade global devido aos esforços
de pesquisa e desenvolvimento
das companhias”, disse Shen.
A disputa pode potencialmente prejudicar a relação entre
União Europeia e China, cujo
comércio bilaterial deve alcançar recorde de ¤ 500 bilhões de
euros este ano. ■ Reuters

