
O grupo de engenharia alemão
Siemens vai vender seu negócio
de energia solar e já negocia com
potenciais compradores, na me-
dida em que corta divisões de bai-
xo desempenho para preencher
uma lacuna de rentabilidade.

A demanda por equipamen-
tos solares foi afetada já que a
Europa, principal consumidora
de energia solar, cortou subsí-
dios para a energia renovável e
a crise da dívida na zona do eu-
ro atingiu países ensolarados co-
mo Grécia e Espanha.

“Diante das mudanças nas
condições do quadro, menor
crescimento e forte pressão de
preços nos mercados solares, as
expectativas da companhia pa-
ra suas atividades de energia so-
lar não foram atingidas”, disse a
Siemens ontem.

A venda das unidades de
energia solar térmica e fotovol-
taica, que conta com 680 fun-
cionários, vai deixar a Siemens
com as divisões de energia eóli-
ca e hidrelétrica no setor de
energia renovável.

A companhia disse neste mês
que iria rever as empresas de
baixo desempenho como parte
de um novo programa de pou-
panças. Um dos cinco princi-
pais pontos do novo programa
de empresa para 2014 é focar-se
nas suas atividades principais.

Contudo, a empresa continua-
rá a oferecer produtos adequa-
dos paras as centrais de eletrici-
dade fotovoltaica e térmica, co-
mo turbinas, geradores e siste-
mas de controle, que são produ-
zidos na sua divisão de energia
solar e hidráulica. ■ Reuters

A Philips superou as previsões
de lucro pelo terceiro trimes-
tre consecutivo depois de amar-
gar prejuízo no ano passado. O
resultado foi impulsionado pe-
los diversos cortes de custos e
pelas vendas maiores, segunda

informa a companhia.
O grupo holandês disse que o

lucro líquido do terceiro trimes-
tre mais que dobrou ajudado pe-
lo aumento das vendas em suas
divisões de saúde, iluminação e
do consumidor.

Desde que assumiu o coman-
do da empresa no ano passado, o
presidente-executivo da Philips,
Frans van Houten, redefiniu as

metas financeiras do grupo, com
o corte de milhares de empregos
e a substituição de toda a equipe
de altos executivos para recupe-
rar a companhia, que teve prejuí-
zo de ¤ 1,3 bilhão (US$ 1,7 bi-
lhão) em 2011.

A Philips disse que os planos
para cortar ¤ 1,1 bilhão em des-
pesas gerais está em linha com a
economia de ¤ 306 milhões vis-

ta no terceiro trimestre.
As vendas no terceiro trimes-

tre subiram para ¤ 6,13 bilhões,
contra ¤ 5,91 bilhões em igual
período de 2011. O lucro líquido
cresceu para ¤ 170 milhões, de ¤
76 milhões um ano antes.

Analistas consultados pela
Reuters esperavam lucro líquido
de ¤ 139 milhões, com vendas de
¤ 5,9 bilhões. ■ Reuters

Marissa Mayer, que conquistou
sua reputação por agir de ma-
neira decidida e trabalhar com
intensidade em seus 13 anos de
Google, dedicou seus primei-
ros meses no posto de presiden-
te-executiva do Yahoo a dis-
cretamente direcionar a em-
presa de volta às suas raízes
tecnológicas.

Há muito tempo dividido en-
tre adotar o conteúdo ou as fer-
ramentas e a tecnologia como
principal prioridade, o Yahoo,
na gestão Mayer, está optando
firmemente pela segunda esco-
lha, de acordo com fontes de
dentro e de fora da companhia.

Suas contratações, as aquisi-
ções que está estudando e ou-
tras decisões iniciais oferecem o
vislumbre de um plano ambicio-
so de recuperação que toma por
base a tecnologia e foi criado pa-
ra revitalizar sistemas envelhe-
cidos mas que ainda atraem for-
te tráfego para a companhia, co-
mo Yahoo Mail, Yahoo Finance
e Yahoo Sports.

O Yahoo foi criticado por per-
mitir a estagnação desses sites
— que continuam a ter hoje a
aparência que tinham cinco
anos atrás e não oferecem atrati-
vos que convençam as pessoas
a dedicar mais tempo a eles.

Mayer, de 37 anos, quer tor-
nar as propriedades do Yahoo
muito mais interativas, em com-
putadores pessoais e aparelhos

móveis, usando ferramentas de
mídia social para personalizar a
experiência do usuário e novas
tecnologias que estimulem as
vendas de publicidade.

O foco de seu trabalho prece-
dente, em design para o usuário,
deve resultar em páginas mais
simples e menos carregadas para
o serviço de e-mail e a página ini-
cial do Yahoo, disse uma fonte.

O Yahoo não quis se pronun-
ciar para esta reportagem.

Mayer, que deu a luz ao seu pri-
meiro filho semanas atrás, reve-
lará detalhes sobre seu plano de
recuperação quando o Yahoo
anunciar seus resultados.

O foco em tecnologia adota-
do por Mayer reverte o curso
estabelecido por seus predeces-
sores, que se concentraram em
acordos envolvendo conteúdo,
como os que deram destaque
ao conteúdo da ABC News, par-
te do grupo Disney, ou à CNBC

nas páginas de seu site.
A revisão de Mayer, que assu-

miu o comando da empresa em
julho, envolve inclusive um pos-
sível corte nos rendimentos dos
acionistas. A executiva deixou
bem claro aos funcionários do
Yahoo que o produto virá em pri-
meiro lugar. A renda da compa-
nhia aumentou com a venda da
metade de sua participação no
grupo chinês de comércio on-li-
ne Alibaba. ■ Com Reuters
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Vendas do grupo holandês
subiram para ¤ 6,1 bilhões e
lucros chegaram a ¤ 170 milhões

Grupo alemão anunciou que
já negocia venda da área
com potenciais compradores
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Recuperação do Yahoo
depende de tecnologia

O Magazine Luiza já vendeu 10 mil produtos pelas redes sociais com o
programa “magazine você”. Nele, o cliente vira dono de uma loja on-line no
Facebook ou Orkut em parceria com a varejista. A cada venda, recebe
comissão. Cerca de 50 mil lojas já foram abertas. “O desafio lá fora tem sido
vender em redes sociais. Não se engane com as ações do Facebook caindo,
há oportunidades”, diz o diretorFrederico Trajano. Flávia Furlan

EMPRESAS

Resultados acima
do esperado são
impulsionados por
cortes de custos e
vendas maiores nas
áreas de saúde, de
iluminação e para o
consumidor final

Decisões iniciais da nova presidente indicam plano ambicioso criado para revitalizar
sistemas envelhecidos, mas que ainda podem atrair forte tráfego para a companhia

NocomandodoYahoo,MarissaMayer temredirecionado aempresadevoltaàsraízestecnológicas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 22.




