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TECNOLOGIA

Sony produzirá PlayStation 3 no Brasil
O presidente da Sony no Brasil, Osamu Miura, confirmou que a
empresa pretende iniciar a produção do PlayStation 3 na
Zona Franca de Manaus no primeiro semestre de 2013. A Sony Brasil
tem intenção de investir cerca de R$ 100 milhões para produzir
o produto no Brasil. O projeto foi aprovado no último dia 17 de outubro
pela Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus).
O PlayStation 3 no Brasil custa hoje cerca de R$ 1.399.

Daniel Acker/Bloomberg

de 2011. Do total, foram vendidos 127,7 mil desktops e 491,8
mil notebooks, representando
79,4% das vendas.
“A evolução da representatiRedação
vidade dos portáteis no mix é
redacao@brasileconomico.com.br
resultado da entrega de maior
A Positivo Informática inforquantidade de laptops educamou ontem que registrou lucro
cionais para um projeto de golíquido de R$ 5,5 milhões no terverno, bem como da crescente
ceiro trimestre de
preferência pela
2012, valor 73,9%
No trimestre, mobilidade por parsuperior ao ganho
dos consumidoa companhia te
de R$ 3,2 milhões
res finais” diz a emproduziu 491,8 presa. O preço mévisto um ano antes.
Em seu demons- mil notebooks
dio dos computadotrativo financeiro, a
res, diminuiu 5,5%
e 127,7 mil
companhia esclareante o terceiro tridesktops
ce que os números
mestre de 2011, pareferentes às contas
ra R$ 893,90.
de receita líquida, lucro e ao
Parceria
Ebitda foram ajustados neste
A Estácio Participações e a Podocumento.
sitivo Informática firmaram,
A estas contas foi somada a
parcela referente à subvenção
para investimentos que foi contabilizada como passivo circulante e que será reconhecida
no resultado à medida que os investimentos obrigatórios em
pesquisa e desenvolvimento sejam amortizados.
“O intuito desse ajuste é comunicar ao investidor como seriam os resultados considerando a totalidade da subvenção para investimentos incorrida no
período”, pondera a Positivo.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (no conceito Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 21,8 milhões, o que representa uma
queda de 12,1% em relação ao
terceiro trimestre de 2011.

is.

Positivo tem receita
trimestral 8% maior
no mês passado, uma parceria
para ofertar tablets aos alunos
da instituição.
A expectativa da Estácio,
uma dos maiores conglomerados de ensino superior do país,
é entregar quase 8,5 mil tablets
Positivo modelo Ypy 10 para os
estudantes, economizando
anualmente seis milhões de páginas de papel.
O produto da Positivo utiliza
o sistema operacional Android
3.2 customizado para o português. Além disso, conteúdos exclusivos para atender aos alunos da Estácio, como a Lousa Digital e a Loja Estácio. Segundo a
empresa, entre os recursos oferecidos pelo tablet está o acesso
a todos os livros do material didático do semestre, biblioteca
virtual da Estácio, simulados e
planos de aula. ■
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Receita em alta

Já a receita líquida cresceu 8%
na base de comparação anual,
para R$ 528,3 milhões.
No trimestre, as vendas de
computadores totalizaram 619,6
mil unidades, caracterizando
uma queda de 11,3% frente ao
período entre julho e setembro

Loescher, da Siemens: ”sabemos o que temos que fazer e faremos”
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Fabricante de equipamentos de
informática produziu 619,6 mil
unidades entre julho e setembro

Linha de produção da Positivo: parceria com Estácio para tablets

Siemens planeja
economizar ¤ 6 bi
Analistas esperavam que a
empresa cortasse entre ¤ 2 bilhões e ¤ 4 bilhões em custos ao
longo dos próximos dois anos.
A Siemens não disse ainda
Maria Sheahan
quantos empregos podem ser
Reuters
eliminados como parte do plaA Siemens pretende economino de se reestruturar.
zar ¤ 6 bilhões (aproximada“Sabemos o que temos que
mente US$ 7,7 bilhões) até o fifazer e estamos fazendo”, disse
nal do ano fiscal de 2014, valor
o presidente-executivo, Peter
superior ao esperado, em uma
Loescher, em comunicado diestratégia de esforço do conglovulgado nesta quinta-feira.
merado alemão de engenharia
No quarto trimestre fiscal da
para se manter comcompanhia, o lucro
petitivo em meio a
líquido de operaLucro da
uma economia glocontínuas caiu
empresa caiu ções
bal fraca.
2%, para ¤ 1,48 biafetado, em
A empresa, uma
lhão, afetado em
das mais valiosas da
parte por impacto
parte, por
Alemanha e conside ¤ 327 milhões
perdas com
derada um termôem negócios de pemetro industrial do petróleo no Irã tróleo e gás no Irã,
país, tem estado
devido a novas sansob pressão para cortar custos e
ções impostas ao país.
se concentrar em suas divisões
Apesar disso, o resultado
mais rentáveis, ao passo que a
veio acima da previsão em méeconomia global leva mais temdia de analistas, de ¤ 1,34 bipo para se recuperar do que o eslhão, em parte porque as uniperado, particularmente no condades de energia solar deficitátinente europeu. os esforços da
rias colocadas à venda no final
União Europeia para reativar a
do trimestre foram registradas
economia têm dado resultados
como “operações descontinuainsatisfatórios.
das”. ■
Estratégia, para readequar
suas finanças, inclui venda
de unidades pouco rentáveis

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 17.

Receita doméstica da Portugal Telecom cai 6,7% atingida por recessão
Apesar da piora, receita da
empresa, de ¤ 692 milhões,
ficou acima das previsões
Felipe Alves
Reuters

A Portugal Telecom(PT) teve
queda de 6,7% na receita em
seu mercado doméstico no ter-

ceiro trimestre, atingida pela
profunda recessão no país. Apesar disso, o faturamento ficou
acima de estimativas divulgadas por analistas, graças ao bom
desempenho de serviço de TV
por assinatura.
As receitas da Portugal Telecom em Portugal, entre julho e
setembro deste ano , somaram

¤ 692 milhões, resultado acima
da previsão em média de ¤ 678
milhões feita por nove analistas
consultados pela Reuters.
“Este desempenho refletiu a
diminuição das receitas nos segmentos pessoal e de empresas,
em um contexto econômico difícil e em deterioração, efeitos
que mais que compensaram o

aumento de 4,1%no segmento
residencial”, informou comunicado da companhia.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês)
ficou em ¤ 300,9 milhões de euros, o que representa uma queda de 8,8% na comparação
anual, mas ligeiramente acima

dos ¤ 300 milhões previstos por
analistas.
Diferente do inicialmente
previsto, a Portugal Telecom
vai divulgar os resultados consolidados do terceiro trimestre
apenas no dia 30 de novembro,
depois da publicação dos números da Oi, marcados para 13 de
novembro. ■

