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Telefônica abre PDV para mil funcionários

A Samsung Electronics, com
um investimento de US$ 110 mi-
lhões na Sharp, vai ampliar sua
base de fornecedores, ganhar
acesso a tecnologia de telas fi-
nas e baixo consumo de ener-
gia, e conquistar influência jun-
to a um dos principais fornece-
dores asiáticos da Apple.

A transação de custo relativa-
mente modesto dará à Sam-
sung uma participação acioná-
ria de apenas 3% na pioneira ja-
ponesa dos televisores, o que fa-
ria dela um dos maiores acionis-
tas estrangeiros da empresa,
em companhia da Qualcomm,
que em dezembro fechou acor-
do para um investimento de
até US$ 120 milhões.

As ações da Sharp, que rece-
beu resgate de seus bancos em
outubro, saltaram com a notí-
cia de uma nova injeção de capi-
tal, desta vez promovida pela
Samsung.

Foi uma das raras transações
binacionais de tecnologia entre
dois países rivais, e a primeira
vez que um fabricante sul-co-
reano de televisores adquiriu
participação em um rival japo-
nês. As três grandes fabricantes
japonesas de televisores —
Sony, Panasonic e Sharp — vêm
enfrentando dificuldades para
superar prejuízos e a forte con-
corrência da Samsung nos mer-
cados em desenvolvimento.

Maior demanda
Ainda que a Sharp seja um dos
menores fornecedores da Sam-
sung, sua importância para a
companhia sul-coreana prova-
velmente crescerá com o au-
mento na demanda por televiso-
res com telas de mais de 60 pole-
gadas, dizem analistas. Preços
preferenciais poderiam ampliar
a vantagem competitiva da Sam-
sung nos televisores.

O acordo também pode inco-
modar a Apple ao ocupar por-

ção maior da capacidade de
uma fábrica que produz telas pa-
ra o iPad e o iPhone 5. Analistas
e pesquisadores do setor esti-
mam que a Sharp seja o segun-
do maior fornecedor da Apple,
atrás apenas da LG Display.

“Um investimento pela Sam-
sung também prevenirá que a
Apple ganhe acesso exclusivo à
Sharp”, disse Jeff Kang, analista
da Daishin Securities, de Seul.

A Samsung também pode se
beneficiar do acesso à tecnolo-

gia de telas da rival japonesa.
A Sharp, criada um século

atrás para produzir lapiseiras,
produz telas de óxido de irídio
gálio zinco (IGZO), mais finas
que as telas LCD convencio-
nais e requerendo menos ilumi-

nação de fundo. O consumo
dessas telas pode ser 10 vezes
menor que o dos modelos con-
vencionais, o que aumenta a
duração das baterias dos celula-
res e outros aparelhos que as
utilizam. ■

A Telefônica Brasil abriu um programa de demissão voluntária (PDV)

para reduzir seu quadro de pessoal em cerca de mil funcionários,

informou um sindicato. A companhia — que tem operações em telefonia

fixa, celular, banda larga e TV por assinatura — abriu o programa

para interessados em vários Estados. Procurada, a empresa não

comentou o assunto de imediato. A companhia está cortando custos

com infraestrutura, incluindo a venda de torres de telecomunicações.
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É a primeira vez
que um fabricante

sul-coreano de
televisores adquiriu

participação em
um rival japonês

Investimento da Samsung na Sharp
pode incomodar concorrentes
Japonesa é a segunda maior fornecedora de telas para iPad e iPhone da americana Apple, atrás da LG
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