
A Ericsson, maior fornecedora
mundial de equipamentos para
infraestrutura de telefonia mó-
vel, está à frente para comprar a
unidade de negócios sistemas de
apoio (BSS, na sigla em inglês) da

concorrente Nokia Siemens Ne-
tworks (NSN) , noticiou a agên-
cia de notícias Dow Jones
Newswires ontem.
Além da Ericsson, a fabricante

americana de equipamentos
Amdocs tambémestá interessada
na unidade, que fornece sistemas
decobrançae faturaparaoperado-
ras de telecomunicações, disse a

Dow Jones citando uma fonte
com conhecimento do assunto.
Umfonte familiar coma situa-

ção disse à Reuters que a unida-
de estava entre os ativos que a
Nokia Siemens considera ven-
der,masnão confirmouumacor-
do iminente.
Tanto a Ericsson quanto a

Nokia Siemens Networks, uma

joint-venture entre a Nokia e a
Siemens, rejeitaramcomentar so-
bre o assunto. A Amdocs não es-
tava imediatamente disponível
para comentários.
A Nokia Siemens está no

meio de um programa que tam-
bémcortará 17mil postos de tra-
balho, ou quase 25% do to-
tal. ■ Reuters

O presidente do conselho da
HonHai Precision Industry, Ter-
ry Gou, está exigindo papel ad-
ministrativo na Sharp como par-
te do acordo entre as duas com-
panhias, pressionando a fabri-
cante japonesa de TVs a conce-
der mais influência na compa-
nhia em troca de uma urgente e
necessária injeção de capital.
A endividada Sharp está con-

versando com a Hon Hai sobre
uma sociedade que daria a esta
9,9% do capital da centenária
empresa japonesa.
O executivo da companhia

taiuanesa visitou o Japão na se-
manapassadamas partiu inespe-
radamente antes de uma reu-
niãoque tinhamarcada comexe-
cutivos da Sharp, o que alimen-
tou as incertezas sobre a parce-
ria. “Se fosse apenas um investi-
mento de capital, por que eu iria
querer fazê-lo?”, disse Gou ao
jornal taiuanês United Evening
News, em entrevista. “Não so-
mos uma empresa de capital pa-
ra empreendimentos.”
Com as ações da Sharp conti-

nuam em queda, a empresa pre-
cisa cada vez mais da aprova-
ção de Gou ao investimento, e
argumenta que umamaior coo-
peração em telas de cristal líqui-
do, pequenas e grandes, e ou-
tros negócios pode ser definida
em data posterior.
Mas os comentários de Gou

sugerem que ele pode aprovei-
tar o desespero da Sharp para
exigir um papel maior, quando
Takashi Okuda, o presidente da
Sharp, visitar Taipei.
“Se é o caso apenas de um in-

vestimento de capital, a Sharp
pode conversar com seus ban-
cos ou uma companhia de inves-
timento. Não precisa da Hon
Hai para nada”, disse Gou ao jor-
nal. Gou investiu muito dinhei-
ro e prestígio pessoal na busca
por maior presença na Sharp,
cuja tecnologia avançada de te-
las planas daria à Hon Hai uma
vantagemna batalha para conti-
nuar a ser a principal montado-
ra dos produtos da Apple.
Okuda quer uma reunião

com Gou para acertar rapida-
mente o investimento, disse
uma fonte. ■ Reuters

A posição de destaque dos Esta-
dos Unidos como número um
nomercado de smartphones es-
tá para terminar. Até o final do
ano, serão vendidosmais smar-
tphones na China que nos EUA,
prevê a IDC. O mercado ameri-
cano continuará crescendo,
mas a China está crescendo
mais rápido, e a Índiamais rápi-
do que os dois. Em 2011, 21,3%
de todos os smartphones vendi-
dos no mundo foram compra-
dos nos Estados Unidos. A Chi-
na estava em segundo, com
18,3%, seguida pelo Reino Uni-
do, em terceiro lugar com
5,3%. Até dezembro, os papéis
vão se inverter.
A IDCprevê que a China ultra-

passará os Estados Unidos, com
26,5%das vendas de smartpho-
nes, contra 17,8% dos EUA. O
Reino Unido manterá a terceira
posição,mas com4,5%das ven-
das globais. E qual é o motivo
desse crescimento da China?
Segundo a consultoria, são os

dispositivosAndroiddebaixocus-

to. “O mercado de smartphone
da China continuará crescendo
devido ao segmento de US$ 200
do Android”, disse o analista
Wong Teck-Zhung. “A curto
prazo, preços no segmento de
baixo custo cairá para US$ 100
ou menos, conforme a concor-
rência pela participação demer-
cado se intensifica entre os fa-
bricantes de smartphones.”
Leia-se ZTE, Huawei e Cool-

pad. “Olhando para os anos que
estão por vir, a mudança para
as redes 4G será outro catalisa-
dor de crescimento.”
Vale ressaltar que isso não sig-

nifica que a adoção de smar-
tphones no mercado americano
está caindo, muito pelo contrá-
rio. “Agora que os celulares inte-
ligentes representam o maior
embarque entre os telefonesmó-
veis, o crescimento ainda conti-
nuará, mas a passos menores”,
disse Ramon Llamas, analista
do IDC. “Existe ainda ummerca-
do para os primeiros usuários,
assim como prosperas oportuni-

dades de atualização.”Operado-
ras como AT&T, Sprint e Veri-
zon Wireless relataram que
mais de 50%de seus clientes es-
tão usando smartphones.

Mercado brasileiro
Saindo um pouco dos três pri-
meiros colocados, omaior cres-
cimento ns próximos anos esta-
rá na Índia e Brasil. A IDC infor-
mou que a participação da Índia

nomercado global de smartpho-
nes sairá de 2,2% em 2011 e al-
cançará 8,5% em 2016.
O mercado brasileiro tam-

bém está acelerando, mas em
velocidade reduzida. Em 2016,
o país alcançará a 4ª colocação
nomercado global de smartpho-
nes, sendo que no ano passado
a participação era de 1,81% e al-
cançará 4,4% daqui quatro
anos. ■ ITWeb
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Cencosud registra queda de 41% no lucro
do segundo trimestre; vendas sobem 22%
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Ericsson na disputa pelaNokia Siemens

China vai passar EUA na
venda de smartphones

A chilena Cencosud, terceira maior supermercadista da América
Latina, registrou lucro líquido de US$ 75,2 milhões no segundo
trimestre, uma queda de 41% em relação ao mesmo período do ano
passado. As despesas administrativas e as recentes aquisições
pressionaram o resultado da companhia. A receita no período foi
de US$ 4,5 bilhões, alta de 22%.

Companhia exige papel
administrativo em troca da
injeção de capital necessária

Unidade de negócios de sistema
de apoio também está na mira da
concorrente americana Amdocs
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IDC projeta que o Brasil chegará à quarta posição no mercado global até 2016

HonHai
querdecidir
naSharp

DispositivosAndroiddebaixocusto levarãoChinaà liderança

Fonte: IDC
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




