
A Venezuela vai criar uma joint
venture com a sul-coreana Sam-
sung Eletronics para produzir
componentes para o segmento

de telecomunicações no país, in-
formou a mídia estatal citando
o ministro Ricardo Menendez.

O ministro Menendez disse à
agência AVN que a fábrica vai
ajudar a Venezuela a aumentar
as exportações para o Mercosul,
bloco no qual o governo do pre-
sidente Hugo Chávez ingressou
neste ano.

A administração socialista de

Chávez nacionalizou grande
parte da economia venezuela-
na, mas suas enormes reservas
de petróleo, população de 29
milhões de pessoas e localiza-
ção geográfica no centro das
Américas ainda atraem compa-
nhias estrangeiras.

Novo comando
A Samsung Electronics indicou

Jay L. Lee, filho do presidente
de conselho Lee Kun-hee, co-
mo vice-presidente de conse-
lho, informou o grupo sul-co-
reano, colocando o vice-presi-
dente de operações mais próxi-
mo do topo. “Lee vai continuar
a desempenhar um papel funda-
mental na transformação do
modelo de negócios da Sam-
sung”, disse a empresa em co-

municado.
Jay Lee, de 44 anos, ganhou

destaque em junho quando o
presidente-executivo da Sam-
sung, Choi Gee-sung, conheci-
do por ser seu mentor, foi pro-
movido para chefiar toda a estra-
tégia do grupo.

Analistas disseram na época
que a promoção de Choi visava
a preparação de um plano de su-
cessão para Jay Lee.

Recordes sucessivos
A Samsung tem obtido êxito
após êxito desde que lançou o
modelo de smartphone Galaxy,
que chega a sua terceira ver-
são. Desde que foi lançado, em
29 de maio, o Galaxy S3, bateu
o recorde de mais de 30 mi-
lhões de unidades vendidas no
mundo todo desde que foi lan-
çado, segundo dados contabili-
zados pela empresa a sul-corea-
na em um comunicado.

“O Samsung Galaxy S3 conti-
nua sendo o grande favorito,
com clientes de todo o mundo.
Alcançar este marco de vendas
em tão pouco tempo marca ou-
tro recorde para a Samsung”,
detalhou o presidente e diretor
das direções de IT e Mobile da
companhia, JK Shin.

Os números do novo modelo
de smartphone superam ampla-
mente seu anterior, o Galaxy S
2, lançado em 2011. O aparelho
vendeu cerca de 10 milhões de
unidades no mesmo período de
tempo.

O novo dispositivo da Sam-
sung, cuja tela é 20% maior do
seu modelo precedente, pesa
133 gramas. A empresa, com
cerca de 206 mil empregados
em 197 escritórios espalhados
por 72 países, atingiu entre ju-
lho e setembro deste ano um lu-
cro líquido de quase ¤ 4,7 bi-
lhões, recorde histórico da com-
panhia e 91% mais que o mes-
mo período de 2011.

A Samsung vendeu 56,3 mi-
lhões de smartphones no tercei-
ro trimestre, garantindo partici-
pação no mercado global de
31,3%, mais que o dobro da Ap-
ple. ■ Com Reuters e EFE

LANÇAMENTO

Nokia apresenta Lumia para a China

A Nokia deve apresentar em parceria com a China Mobile a nova versão

do smartphone Lumia, líder de vendas da empresa, desenvolvida para

o maior mercado de telefonia móvel. A China Mobile, maior operadora

móvel do mundo com mais de 700 milhões de usuários, começará a

vender o Lumia 920T, primeiro celular com a nova plataforma Windows

Phone 8, da Microsoft, voltado à rede chinesa 3G. A companhia

também anunciou ontem o lançamento do Lumia 620. Reuters

Samsung vai criar joint venture com
a Venezuela para telecomunicação

Tony Avelar/Bloomberg

Fábrica deverá construir
componentes para o segmento
e impulsionar exportações

Empresa sul-coreana
nomeia filho do
presidente do

conselho, Jay L.Lee,
como VP do conselho
e o aproxima do topo
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