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Verizon recebe
aval para acordo
de US$ 3,9 bi

Ricardo Brandt
ESPECIAL PARA O ESTADO
CAMPINAS

Duzentos e vinte funcionários
da Motorola Mobility, em Jagua-
riúna (SP), aguardam a comuni-
cado de demissão nos próximos
dias, dentro do pacote de 4 mil
dispensas – anunciado na segun-
da-feira – que acontecerão pelo
mundo, após a compra da empre-
sa pelo Google. O gigante das
buscas tenta reestruturar a fabri-
cante de celulares que por anos

dominou o mercado, tirando de
circulação alguns modelos con-
vencionais e entrando com força
na área de smartphones – hoje
liderada por Apple e Samsung.

No Brasil, as dispensas foram
confirmadas ao Sindicato dos
Metalúrgicos de Jaguariúna e Re-
gião (SindMetal) na própria se-
gunda-feira.

Elas vão reduzir em 8% o nú-
mero de trabalhadores na fábri-
ca de Jaguariúna, a única planta
de produção no País. No escritó-
rio da Motorola, em São Paulo,
não foram confirmadas demis-
sões. Os cortes na fábrica do inte-
rior atingirão, segundo o sindica-
to, as áreas administrativas e de
engenharia e os supervisores das
áreas de produção.

“Hoje (ontem) não recebe-
mos notícias de dispensas ainda.

Mas sabemos que haverá o corte
e estamos na expectativa, por-
que ninguém sabe quem vai para
a rua”, afirmou Cesar Cardoso,
funcionário da Motorola em Ja-
guariúna – onde trabalham 2,6
mil pessoas.

Benefícios. A Motorola e o
SindMetal assinaram na quarta-
feira um acordo coletivo, que
prevê um pacote especial de be-
nefícios para os demitidos até o
dia 14 de setembro.

O plano inclui indenização
correspondente a 50% do salário-
base por cada ano completo de
contrato de trabalho do empre-
gado, sendo que cada um poderá
receber, no máximo, cinco salá-
rios. A proposta inicial do Goo-
gle era pagar 20% do salário por
ano trabalhado. Foi concedida
também a extensão por quatro

meses do plano médico para
os demitidos.

O presidente do SindMetal,
José Francisco Salvino, afir-
mou que foi proposta a cria-
ção de um plano de demissão
voluntária (PDV) para a em-
presa, mas seus diretores te-
riam informado “que a ordem
vinda dos Estados Unidos era
clara”. “Diante da inevitável
dispensa coletiva dos 220 tra-
balhadores, passamos a nego-
ciar m pacote de benefícios pa-
ra minimizar o estrago”, disse
Salvino.

A Motorola divulgou comu-
nicado em que informa que
“dois terços da redução ocor-
rerão fora dos Estados Uni-
dos” e que o “Brasil continua
a ser um importante mercado
para a Motorola Mobility”.
Lembrou ainda que se com-
prometerá a ajudar os demiti-
dos “oferecendo um pacote
de indenizações, além de ser-
viços de recolocação profis-
sional”.

Segundo a empresa, os cor-
tes no mundo devem ajudar a
Motorola a retomar sua lucra-
tividade.

SAN FRANCISCO

As ações do Facebook despenca-
ram mais de 6% ontem, atingin-
do o menor nível desde o IPO
(oferta pública inicial de ações,
na sigla em inglês) da rede so-
cial, depois que o primeiro de vá-
rios períodos de retenção de ven-
da dos papéis por detentores
que têm relação com a compa-
nhia chegou ao fim. Com isso, a
empresa teve uma queda de US$
4 bilhões no valor de mercado.

A queda elevou a perda total

do Facebook, desde a estreia do
site na bolsa, em maio, para pou-
co menos de 50%, ou aproxima-
damente US$ 40 bilhões. A ação
estreou cotada a US$ 38, no dia

18 de maio deste ano, e fechou
cotada a US$ 19,87 – queda de
6,27% – no pregão de ontem.

Mais de 270 milhões de ações
foram “destravadas” (liberadas

para a venda, após um período
de carência de quase três me-
ses). Esse montante equivale a
mais da metade dos 421 milhões
de papéis vendidos na oferta pú-
blica inicial.

“Se (o valor de) sua carteira
está sendo cortado pela metade,
você vai ficar parado e arriscar o
resto?”, disse Frank Davis, dire-
tor na empresa LEK Securities,
em Nova York.

O Facebook, maior rede social
do mundo, com 955 milhões de
usuários, tem visto queda em
suas ações desde a estreia, que
havia definido valor de mais de
US$ 100 bilhões para a empresa.

Geração de receita. Preocupa-
ções sobre o lento crescimento
de receita da companhia e sobre
sua capacidade de produzir di-

nheiro com propaganda em apa-
relhos portáteis, como os smart-
phones, têm pressionado as
ações.

Analistas afirmaram que não
ficou claro se o movimento de
baixa de ontem está relacionado
ao destravamento das ações ou
se os acionistas estão vendendo
diante das preocupações sobre o
impacto potencial das vendas
promovidas pelos detentores
dos papéis, que até agora esta-
vam de mãos atadas para impe-
dir uma sangria ainda maior de
seu investimento.

Outras 243 milhões de ações
serão liberadas para negociação

entre meados de outubro e no-
vembro. Em 14 de novembro,
mais de 1,2 bilhão de papéis da
empresa estarão disponíveis pa-
ra operação. O presidente do Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, pode-
rá começar a se desfazer de suas
ações a partir deste último lote.

Fundo do poço. No entanto, há
quem defenda que o pessimis-
mo em relação ao Facebook po-
de estar sendo exagerado. Um ar-
tigo publicado ontem no site da
revista americana Forbes defen-
de que já está na hora de o merca-
do reavaliar a rede social. “O Fa-
cebook é, afinal, um negócio real
com lucros reais.”

A publicação lembra que no pe-
ríodo de dois anos, entre o segun-
do trimestre de 2010 e o segundo
trimestre de 2012, o Facebook ge-
rou lucro operacional de US$ 3,6
bilhões e a receita por usuário
subiu de US$ 0,94 a US$ 1,28. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Google vai demitir
220 na fábrica da
Motorola no Brasil

Facebook libera venda de ações e perde 6,3%

● A Samsung Electronics apre-
sentou ontem uma versão maior
do smartphone Note, na tentativa
de tirar do iPad a liderança de
mercado de tablets. O tablet Ga-
laxy Note 10.1 foi lançado nos
Estados Unidos, Reino Unido e
Coreia do Sul.

Com tela pouco maior que a do
iPad, que tem 9,7 polegadas, o
modelo de 10,1 polegadas da
Samsung tem outros diferen-
ciais, entre eles um recurso de
anotações manuscritas e um divi-
sor de tela que permite usar dois
aplicativos ao mesmo tempo.

A primeira versão do Galaxy
Note vendeu 10 milhões de unida-
des desde o lançamento, em ou-
tubro. Já o iPad vendeu 28,8 mi-
lhões de unidades no primeiro
semestre e ficou com 64,4 % do
mercado, segundo o grupo de
pesquisa IHS iSuppli. / REUTERS

MARIO TAMA/AFP

Celulares baratos
desafiam poder do
iPhone na China
MI2, da Xiaomi, lançado ontem, custa metade do smartphone da
Apple e tem configuração superior ao do modelo 4S, o mais recente

JASON LEE/REUTERS

Reguladores norte-americanos
autorizaram ontem a Verizon
Wireless a avançar com sua com-
pra de frequências de grandes
fornecedoras de TV a cabo, ava-
liada em US$ 3,9 bilhões, mas
alertaramque as empresas envol-
vidas terão de cumprir uma série
de condições para obter aprova-
ção final.

Junto ao acordo de compra de
espectro, a Verizon Wireless
também havia proposto contro-
versos acordos comerciais com
as companhias de TV a cabo para
que comercializassem os servi-
ços uma das outras e para forma-
rem uma joint venture no setor
de tecnologia.

A Verizon e suas concorrentes
em telefonia móvel, incluindo a
AT&T, estão buscando mais ra-
diofrequências, com o objetivo
de ter capacidade para suprir a
demanda por serviços de dados
e vídeo no celular.

Embora o Departamento de
Justiça dos EUA tenha dito on-
tem que apresentou um proces-
so proibindo as companhias de
seguirem em frente com seus
acordos comerciais originais, o
órgão também apresentou uma
proposta que pode resolver o as-
sunto, caso ganhe aprovação ju-
dicial.

O departamento está propon-
do que a Verizon Wireless limite
o escopo e a duração dos acordos
comerciais feitos com fornece-
doras de serviços de TV a cabo,
incluindo a Comcast Corp. e a
Time Warner Cable.

O acordo sobre os espectros
precisa de aprovação da Comis-
são Federal de Comunicações
dos EUA (FCC, na sigla em in-
glês).

O negócio entre a maior opera-
dora móvel dos EUA e as opera-
doras de TV paga atraiu muita
oposição de concorrentes e gru-
pos de defesa do consumidor,
preocupados que isso possa afe-
tar a concorrência.

A Verizon Wireless é uma par-
ceria entre a Verizon Communi-
cations e o Grupo Vodafone. /

REUTERS

Samsung muda
tablet para
competir com iPad

Cortes fazem parte
da estratégia anunciada
na segunda-feira, que
prevê 4 mil demissões
em todo o mundo

Queda. Acões do Facebook perderam quase metade do valor

Inspiração. Em evento similar ao da Apple, Lei Jun apresenta em novo celular da Xiaomi

● Mudança
Segundo o Google, a estratégia
para a Motorola é mudar o foco
de telefones celulares convencio-
nais para modelos mais inovado-
res e lucrativos

● Do lucro ao prejuízo
No fim de julho, o Facebook anun-
ciou que teria prejuízo no segun-
do trimestre, em vez de lucro,
por conta da redução das recei-
tas e da alta nos custos.

Desde sua estreia na
Bolsa de Nova York, em
18 de maio, o papel da
rede social já acumula
queda de quase 50%

REUTERS / XANGAI

No crescente mercado de
smartphones da China, que es-
te ano provavelmente supera-
rá o dos Estados Unidos, o
maior do mundo, diversas em-
presas locais pouco conheci-
das estão se preparando para
tirar participação de mercado
da gigante americana Apple e
seu iPhone, por meio de mode-
los de baixo preço.

No mais recente desafio local
ao iPhone, a Xiaomi Technology
lançou ontem o sucessor do seu
smartphone popular MiOne
(MI). O MI2 tem especificações
que superam as do iPhone 4S e é
vendido por menos da metade
do preço. Os smartphones da
Xiaomi revelaram-se tão popula-
res que se esgotam em minutos
mal chegam ao mercado. A com-
panhia informou no mês passa-
do que o faturamento do primei-
ro semestre foi de quase US$ 1
bilhão, com a venda de mais de 3
milhões de celulares.

Fundada há apenas dois anos
por Lei Jun, seu atual presiden-
te, a Xiaomi já tem um valor de
mercado que supera o da Re-
search in Motion (RIM), fabri-
cante do BlackBerry, segundo es-
timativas de analistas.

Imitando a conferência mun-
dial anual dos desenvolvedores
da Apple (WWDC), onde os fãs
pagavam para ouvir Steve Jobs
quando apresentava os seus no-
vos produtos, Lei cobrou dos fãs
da Xiaomi 199 yuans (US$ 31,30)
para o almoço em Pequim – com

os recursos indo para uma insti-
tuição beneficente. Mais de mil
pessoas compareceram.

Embora as vendas do iPhone
devam aumentar na China, a par-
cela de mercado da Apple pode-
rá estagnar ou mesmo despen-
car, porque a mudança demográ-
fica do mercado significa que o
iPhone vende muito somente

em cidades chinesas mais ricas,
afirmam os analistas.

A consultoria IDC calcula que,
no ano passado, na China, os
smartphones que custavam me-
nos de US$ 200 representaram
40% das vendas, enquanto os
aparelhos que custavam US$
700 ou mais representaram 11%
do mercado.

“Os preços mais acessíveis na
China estão na faixa dos 800 a 1,5
mil yuans (entre US$ 130 e US$
240)”, disse Michel Clendenin,
diretor-gerente da empresa de
consultoria Red Tech Advisors
de Xangai. “O ‘Lao Bai Xing’, ou o
homem comum, vai gostar des-
tes celulares de preço médio.”

Sem luxo. Li Xing, 35, um dos
participantes do evento de lança-
mento do celular da Xiaomi, ex-
plicou por que não comprou um
iPhone. “Eu preferi não usar a
Apple porque não quero que
meu telefone seja um produto
de luxo. É apenas um telefone.”

O MI2, que começará a ser ven-
dido em outubro a 1.999 yuans
(US$ 310), tem um processador
quad-core, uma câmera de 8 me-
gapixels e um assistente de voz
semelhante ao Siri, da Apple.

A Apple lança um único mode-
lo de iPhone por ano, ao preço de
cerca de US$ 800. O valor equiva-
le a cerca de dois meses de salá-
rio dos chineses que moram em
áreas urbanas, que representam
a metade da população de 1,3 bi-
lhão de habitantes do país.

Os analistas afirmam que o
crescimento real na China se dá

no setor dos smartphones mais
baratos, onde uma ampla varie-
dade de modelos atrai os que os
compram pela primeira vez.

“A Apple não vai dominar a
China, simplesmente porque
seus modelos são limitados e es-
tão em faixas de preços maio-
res”, disse TZ Wong, analista da
IDC. “Baseados nestes dois fato-

res, não achamos que a Apple se-
rá a fabricante número um de
smartphones na China.” A Apple
ficou em segundo lugar nas ven-
das de smartphones no período
de janeiro a março, com uma par-
cela de mercado de 17,3%, atrás
dos 19,2% da Samsung, segundo
a consultoria Gartner.

As vendas de iPhones na Chi-

na, seu segundo maior mercado,
tropeçaram no período de abril a
junho em razão de ajustes dos
estoques com o lançamento do
iPhone 4S. O lançamento espera-
do para o fim do ano do iPhone 5,
com maior capacidade para a lín-
gua chinesa, também contribuiu
para segurar as encomendas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




