
Com a perspectiva de uma aqui-
sição completa fora da mesa por
enquanto, os investidores da Vo-
dafone mudaram o foco para sa-
ber se o grupo pode vender a
sua participação de US$ 115 bi-
lhões na Verizon Wireless, o ati-
vo de melhor desempenho da
empresa.

As ações da Vodafone fecha-
ram em queda de 3% depois
que a Verizon Communications

disse que não tinha intenção de
comprar a segunda maior opera-
dora móvel do mundo, após me-
ses de especulação.

As ações do grupo britânico
subiram mais de 25% desde o co-
meço do ano. A expectativa era
de que a companhia venderia
sua participação de 45% na Veri-
zon Wireless e retornaria dinhei-
ro aos investidores, ou se vende-
ria para a Verizon.

“Como disse diversas vezes,
a Verizon se considera compra-
dora da fatia de 45% que a Voda-
fone tem na Verizon Wireless”,
disse a Verizon.

“Não há atualmente, entre-
tanto, qualquer intenção de se

fundir ou fazer uma oferta pela
Vodafone, seja sozinha ou em
conjunto”.

Um dos 15 principais acionis-
tas da Vodafone disse à Reuters
que o presidente-executivo Vit-
torio Colao agiu bem até o mo-
mento, enfrentando demandas
anteriores para vendar a partici-
pação em um negócio que cres-
ceu ao posto de maior operado-
ra móvel nos Estados Unidos.

Com a Vodafone recebendo
agora um alto dividendo anual
do negócio, o acionista acredita
que o grupo está em uma posi-
ção mais forte para negociar
uma saída quando for a hora cer-
ta. ■ Com Reuters

MINERAÇÃO

Anglo American é multada após acidente

A fabricante de chips Intel anun-
ciou ontem que adquiriu, pela
primeira vez, uma companhia
brasileira. A empresa, chamada
Profusion, tem sede em Campi-
nas (SP), e atua em desenvolvi-
mento de software, segmento
no qual a americana tem investi-
do no Brasil. Prova disso é que
há um ano a divisão tinha dois
funcionários, e agora o número
é de 46 profissionais, sendo 23
vindos da Profusion. A meta é
chagar a cerca de 80 até 2015.

“O usuário não percebe mais
as inovações do hardware se a
inovação de software não vier
junto”, explica o diretor da divi-
são no Brasil, Nuno Simões, que
não abre o valor da aquisição.
Ele diz que a compra irá trazer
para a Intel conhecimentos prin-
cipalmente na área de HTML 5,
linguagem de programação utili-
zada em páginas da internet,
por exemplo.

Nos últimos anos, a Intel tem
feito diversas compras na área
de software. A maior delas foi a
da McAfee, empresas de siste-
mas de segurança da informa-
ção pela qual a companhia de-
sembolsou US$ 7,7 bilhões. Ou-
tro exemplo é a fornecedora de
sistemas para administração de
dispositivos móveis, Wind Ri-
ver Systems, que foi comprada
por US$ 884 milhões em 2009.

No ano passado, em meio a es-

ta estratégia de compra de em-
presas de software, a startup
brasileira Profusion passou a
chamar a atenção da matriz da
Intel por conta de sua participa-
ção em fóruns de desenvolvedo-
res.A empresa existe há cerca
de cinco anos.

Mesmo com a compra da bra-
sileira, Simões afirma que não
há outra companhia nacional
no radar da fabricante de chips
no momento. Por meio da Intel
Capital, braço de investimentos
de capital de risco da Intel, a em-
presa já fez aportes em compa-
nhias brasileiras como, por
exemplo, os websites brasilei-
ros de e-commerce de moda Co-
quelux e Fashion.me e a Geofu-
sion, de geomarketing.

Desenvolvedores
Um dos principais objetivos da
divisão liderada por Simões é fo-
mentar o desenvolvimento de
aplicativos no Brasil e, assim,
impulsionar o uso de hardware
com chips da Intel. Recente-
mente a empresa anunciou in-
vestimentos de R$ 300 milhões
para os próximos cinco anos,
que serão aplicados em pesqui-
sa e desenvolvimento de tecno-
logias, em um acordo firmado
com o com o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MC-
TI). Os focos são as áreas de edu-
cação, energia e transporte.

Além disso, Simões também
tem intensificado a aproxima-
ção dos desenvolvedores locais
para colocá-los em contato
com novos hardwares como os
ultrabooks com duas telas e as
câmeras que detectam movi-
mento. “Participamos de mais
de 40 eventos com desenvolve-
dores no ano passado”, conta o
executivo.

O objetivo a ajudar os desen-
volvedores locais a se aproxima-
rem de tecnologias que já estão
disponíveis no mercado mas
que não são tão exploradas ain-
da pelos desenvolvedores. Um
exemplo é o chip com 8 nú-
cleos, que são mais rápidos e
possuem mais capacidade de
memória. Segundo a Intel, são
poucos os desenvolvedores que
já criaram sistemas baseados
nos recursos disponíveis neste
microprocessador.■

A Anglo American Ferrous foi multada em R$ 20 milhões pelo Instituto

do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá

(Imap). A autuãção ocorreu após vistoria técnica realizada no porto de

escoamento de minério no município de Santana, onde no sábado um

acidente resultou na morte de três operários e em três desaparecidos.

Um dos fatores que motivaram a lavragem do auto de infração

foi a queda de várias toneladas de minério de ferro no rio Amazonas.
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AQUISIÇÕES RECENTES

Outras empresas da área
de software na cesta da Intel

McAfee
Companhia de segurança foi comprada 
em 2010 por US$ 7,68 bilhões

Wind River
Empresa de tecnologia móvel foi avaliada 
em US$ 884 milhões em 2009

Havok
Compra feita em 2007 tem foco
no mercado de jogos eletrônicos 

Fonte: empresa

24 Brasil Econômico Quinta-feira, 4 de abril, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. 24.
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