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Google vê
‘batalha’ na área
de smartphones

Ricardo Brandt
ESPECIAL PARA O ESTADO
CAMPINAS

Funcionários da gigante chinesa
Foxconn, fabricante de eletrôni-
cos, fizeram uma paralisação de
três horas na quarta-feira, em
Jundiaí (SP), em protesto con-
tra a má qualidade das refeições
servidas no trabalho. Cerca de

800 trabalhadores cruzaram os
braços em frente à fábrica para
acelerar o processo de troca da
fornecedora de alimentos, em
negociação havia um mês.

Segundo o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Jundiaí e Região, a pa-
ralisação foi na unidade que fun-
ciona há seis anos da cidade,
com 3 mil trabalhadores e que
produz computadores Sony e
HP. No ano passado, em um no-
va unidade instalada na cidade, a
Foxconn passou a produzir iPho-
nes e iPads para a Apple. “A para-
lisação foi por causa da demora
na troca da empresa que fornece
as refeições”, afirma Evando San-
tos de Oliveira, do sindicato.

A principal reclamação sobre
a comida era em relação ao tem-
pero e à qualidade da carne servi-
da. Em nota, a empresa infor-
mou que a atual fornecedora de
refeições “encerrará as suas ativi-
dades na Foxconn nesta quinta-
feira (ontem), sendo substituída
a partir da próxima segunda-fei-
ra”. Segundo a Foxconn, todos
os trabalhadores foram informa-
dos sobre a mudança.

No início do ano, cerca de 2,5
mil trabalhadores da Foxconn,
em Jundiaí, ameaçaram parar a
produção na fábrica por causa
dos problemas de estrutura, co-
mo condições de transporte e
também alimentação. Na oca-

sião, a empresa atendeu às reivin-
dicações dos trabalhadores e a
greve não ocorreu.

Problemas. Maior fabricante
de eletrônicos dos mundo, o his-
tórico de problemas trabalhistas
da taiwanesa Foxconn tem colo-
cado a empresa em destaque nos
noticiários nos últimos anos.
Em setembro, pelo menos 40
pessoas ficaram feridas em uma
briga que envolveu cerca de 2 mil
operários em uma das fábricas
mantidas na China. O conflito só
foi controlado por um batalhão
de 5 mil policiais. A planta empre-
ga 79 mil trabalhadores.

Com uma lista de clientes que
inclui gigantes da tecnologia
mundial, como a Apple, a Dell, a
Amazon e a Microsoft, a Fox-
conn possui 1,1 milhão de empre-
gados na China, espalhados em
13 fábricas. No país asiático, a em-
presa é alvo de várias denúncias

por conta de uma série de irregu-
laridades trabalhistas em suas fá-
bricas. Em 2010, 18 funcionários
da empresa tentaram suicídio
pulando das janelas de seus dor-
mitórios – 14 deles morreram.

No mês passado, a companhia

taiwanesa anunciou que preten-
de construir sua nova fábrica no
Brasil na cidade de Itu, interior
de São Paulo, com investimen-
tos previstos de R$ 1 bilhão e ge-
ração de 10 mil empregos dire-
tos.

TÓQUIO

A operadora japonesa de telefo-
nia celular Softbank está em con-
versas adiantadas para a compra
de uma participação majoritária
na Sprint Nextel, a terceira
maior operadora de celulares
dos Estados Unidos. Segundo
uma pessoa ligada ao assunto, o
acordo deve superar os US$ 12,8
bilhões. A Sprint confirmou as
negociações ontem.

“Embora não haja certeza de
que as discussões vão resultar
numa transação ou em que ter-
mos a transação pode ocorrer,
ela pode envolver uma mudança
no controle da Sprint”, infor-
mou a empresa americana, em
comunicado.

Não está claro se a Softbank

comprará toda a Sprint, cuja capi-
talização de mercado é de US$ 15
bilhões, ou dois terços da compa-
nhia, disse a fonte. Também não
se sabe se as negociações vão re-
sultar num acordo. A oferta foi
informada anteriormente pela
emissora japonesa NHK e pelo
jornal Nihon Keizai Shimbun.

Caso concluído, o negócio se-
rá a segunda grande aquisição na
indústria americana de teleco-
municações neste mês. Na sema-
na passada, a Deutsche Telekom
anunciou uma fusão de sua uni-
dade nos EUA, a T-Mobile USA,
com a MetroPCS Communica-
tions. O negócio vai unir a quarta

e a quinta maiores operadoras
de telefonia móvel do país.

Expansão. O acordo pode mar-
car a última grande ação da Soft-
bank, a terceira maior operadora
do Japão, para expandir seus ne-
gócios no exterior. O executivo-
chefe da Softbank, Masayoshi
Son, tem realizado aquisições,
dentre as quais figura a compra
do braço japonês da Vodafone
Group, em 2006. A compra foi
financiada por meio de emissão
de dívida e deu à companhia uma
presença instantânea no setor
de telefonia celular.

Não está claro quais são as in-

tenções da Softbank nos
EUA, mas a empresa japonesa
manteve negociações com vá-
rios integrantes da cadeia in-
dustrial nos últimos meses, o
que indica que espera se fir-
mar no setor de telefonia celu-
lar nos EUA por meio de um
investimento na Sprint, disse
uma pessoa ligada ao assunto.

A oferta ocorre no momen-
to em que a Sprint faz progres-
so na consolidação de suas vá-
rias redes de tecnologia e en-
frenta a queda de receita e do
número de assinantes após
sua desastrosa fusão coma a
Nextel, em 2005. / DOW JONES

Empregados da Foxconn em
Jundiaí param por alimentação

Japonesa Softbank
negocia compra
da Sprint Nextel

● A Samsung se distanciou da
Apple na liderança do mercado
mundial de celulares no terceiro
trimestre, apoiada em forte de-
manda pelo Galaxy III, segundo
uma pesquisa da agência Reu-
ters. A Samsung teria vendido 55
milhões de celulares no terceiro
trimestre, ante 26,6 milhões de
iPhones que a Apple teria entre-
gue. O lançamento do iPhone 5
no fim de setembro reduziu as
vendas da versão anterior.

Lenovo se torna líder mundial em PCs
No terceiro trimestre, empresa chinesa vendeu 13,8 milhões de computadores no mundo, superando pela primeira vez a americana HP
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O presidente do conselho de ad-
ministração do Google, Eric Sch-
midt, estima que haverá mais de
1 bilhão de aparelhos móveis
equipados com o software An-
droid em todo o mundo no prazo
de um ano, intensificando uma
batalha contra a Apple que ele
descreveu como “a disputa que
definirá o setor”.

Schmidt afirmou que já exis-
tem quatro vezes mais apare-
lhos acionados pelo Android –
smartphones e tablets fabrica-
dos por companhias como a Sam-
sung – do que pelo sistema opera-
cional Apple iOS, e que a escala
da batalha entre as duas empre-
sas não tem precedentes.

“Nunca vimos disputas com-
petitivas dessa escala”, disse ele
em entrevista ao blog de tecnolo-
gia All Things Digital, na quarta-
feira, em Nova York.

Google e Apple foram, no pas-
sado, parceiros bem próximos, e
Schmidt fez parte do conselho
da Apple durante parte do perío-
do em que serviu como presiden-
te executivo do Google.

Mas a ligação entre as duas em-

presas se desgastou com a ascen-
são do sistema operacional An-
droid, que hoje lidera o mercado
de smartphones e se tornou
ameaça direta aos lucros da
Apple, com o iPhone e o iPad.

Separação. Com o aquecimen-
to da concorrência entre as duas
companhias, a Apple vem agin-
do para reduzir sua dependência
de produtos do Google. A empre-
sa removeu o YouTube da lista
de aplicativos pré-instalados na
nova versão do iPhone. Também
substituiu o Google Maps por
um produto próprio.

Mas a incursão da Apple no
segmento de mapas não vem
transcorrendo com facilidade. O
presidente executivo da Apple,
Tim Cook, se viu forçado a fazer
um pedido público de desculpas
diante de queixas quanto a erros
geográficos e lacunas gritantes
de informação no produto, ba-
seado em dados da TomTom,
produtora holandesa de siste-
mas de navegação.

“O que a Apple aprendeu é
que o mapeamento é um campo
muito difícil”, disse Schmidt.
“Investimos centenas de mi-
lhões de dólares em trabalho
com satélites, mapeamento aé-
reo e por veículos para termos
mapas precisos”, disse. Ele res-
saltou que as duas empresas sem-
pre estiveram “em comunicação
com a outra”. / REUTERS

BLOOMBERG NEWS

O reinado de seis anos da
Hewlett-Packard como a
maior fabricante de computa-
dores pessoais do mundo foi
encerrado pela chinesa Leno-
vo, o que aumenta os desafios
que se apresentam para Meg
Whitman, presidente da HP,
no seu esforço para retomar o
crescimento da gigante ameri-
cana da tecnologia.

O grupo Lenovo, que deu um
salto no mercado ao adquirir a
unidade de PCs da IBM, há sete
anos, respondeu por 15,7% das
vendas globais no terceiro tri-
mestre, frente aos 15,5% da HP,
segundo a empresas de pesquisa
de mercado Gartner.

A Hewlett-Packard, que manti-
nha o primeiro lugar desde
2006, perdeu pontos em meio a
trocas na direção e mudanças de
estratégia que incluíram um pos-
sível desmembramento da divi-
são de computadores pessoas,
perspectiva abandonada depois
por Meg Whitman. A companhia
foi duramente afetada pela desa-
celeração observada em todo o
setor, provocada pela crise eco-
nômica e pela concorrência dos
dispositivos móveis, como o
iPad, da Apple.

“Além de adquirir outras com-
panhias, a Lenovo também ado-
tou uma posição mais agressiva
em termos de preços, especial-
mente no mercado profissio-
nal”, disse a empresa de pesqui-
sas, num comunicado. “Como re-
sultado, o grupo registrou ga-
nhos em termos de fatia de mer-
cado nos últimos dois anos, supe-
rando as taxas médias de cresci-
mento em todas as regiões.” A
Lenovo, com sede em Pequim
vem desenvolvendo a unidade
de PCs que adquiriu da IBM.

As vendas de computadores
da HP despencaram depois de a
empresa informar seus planos
para desmembrar a divisão há al-
guns meses, decisão que Meg
Whitman descartou logo após as-
sumir o comando do grupo. Ela
disse a analistas que a empresa
vai “defender sua posição núme-
ro um no segmento de PCs”.

Dificuldades. A desaceleração
do crescimento também está
causando dificuldades para líde-
res do setor como Intel e Micro-
soft. A Intel deve reportar sua pri-
meira queda sequencial nas ven-
das do primeiro trimestre em
mais de duas décadas, e os analis-
tas preveem que a Microsoft es-

te ano também registrará sua pri-
meira queda de vendas em dois
anos.

Os dados divulgados ontem
contrastam com os da década
passada, quando a indústria de
computadores pessoais regis-
trou crescimento de dois dígitos
por muitos anos, à medida que
empresas e lares adquiriam seus
computadores e notebooks. Es-
sas compras despencaram quan-
do um número sempre maior de
pessoas passou a adquirir o iPad
ou novos smartphones.

O setorestá esperando uma ex-
pansão com o lançamento este
mês da nova versão do sistema
operacional que é o principal pro-
duto da Microsoft.

Samsung abre
distância da Apple

Ação. Cerca de 800 trabalhadores participaram do protesto

Caminhada. A Lenovo começou sua ascensão no mercado global de PCs há sete anos, com a compra da divisão de computadores pessoais da IBM

Futuro. Sprint é forma de a Softbank crescer nos EUA

Trabalhadores cruzaram
os braços na quarta-feira
em protesto contra
a qualidade ruim da
alimentação na fábrica

● Importância

Aquisição do controle da
terceira maior operadora
de celulares dos
EUA pode superar
os US$ 12 bilhões
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Vendas de computadores pessoais no mundo no 3º trimestre
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