
A Samsung planeja instalar lo-
jas de sua marca em mais de
1.400 unidades da Best Buy este
ano, medida que alguns em
Wall Street disseram que pode-
ria ajudar a maior rede de eletrô-
nicos do mundo a impulsionar

vendas e lucratividade.
A notícia impulsionou alta

de mais de 12% das ações da
Best Buy ontem. A ideia de loja
dentro de outra loja é um ele-
mento chave do plano de recu-
peração da Best Buy, que inclui
dedicar mais espaço para produ-
tos mais lucrativos, como ta-
blets e telefones móveis. A fa-
bricante também tenta usar
sua influência com fornecedo-
res para lutar contra concorren-
tes on-line e de desconto.

O analista do JPMorgan,
Christopher Horvers, disse que
o negócio com a Samsung era
“outro passo na direção certa”
e posicionava melhor a Best
Buy contra a varejista on-line
Amazon.com.

A parceria com a Samsung é
parecida com a aliança da Best
Buy com a Apple, bem como as
parcerias da Dick’s Sporting
Goods com Nike, Under Ar-
mour e North Face.

O mais recente movimento

da Best Buy “é uma indicação
clara” que a varejista está usan-
do melhor suas parcerias-cha-
ve para impulsionar tráfego e
vendas, disse Horvers.

As lojas Samsung Experience
mostrarão uma gama de produ-
tos móveis da fabricante, in-
cluindo smartphones, tablets,
laptops, câmeras conectadas e
acessórios. Algumas unidades
da Best Buy também terão em-
pregados da Samsung para aju-
dar consumidores. ■

O contrato que vincula a Sie-
mens e a Nokia à Nokia Sie-
mens Networks (NSN) por seis
anos expirou ontem, com fon-
tes das duas companhias con-
troladoras dizendo que não há
venda à vista pelo menos nos
próximos meses.

A prescrição do acordo de
acionistas libera as empresas pa-
ra vender a totalidade ou parte
de suas participações de 50%
na NSN sem consultar uma à ou-
tra. Alguns analistas especializa-
dos no setor de tecnologia disse-
ram que o negócio poderia acon-
tecer neste mês após executivos
da Siemens formaram um comi-
tê no início do ano.

Fontes da Siemens e da fabri-
cante de celulares finlandesa
disseram que nenhum acordo
— incluindo uma listagem de
ações ou compra — era iminen-
te, entretanto. A Siemens tem
falado mais do que a Nokia so-
bre seu desejo de vender a fatia
na joint venture para se concen-
trar em seu principal negócio.

A Nokia também não faz se-
gredo que quer se desfazer da
NSN para se concentrar em seu
negócio de telefonia móvel. Re-
centemente, a empresa cance-
lou seus dividendos e vendeu
— e depois alugou de volta —
sua sede para economizar cai-
xa. Levar a NSN a listar ações
em bolsa era “a solução ideal”,
disse um profissional de banco
de investimento envolvido em
acordos do setor de tecnologia,
que pediu anonimato.

Outro cenário possível inclui
a venda para empresas de priva-
te equity. Estas companhias se
afastaram da NSN quando as co-
controladoras tentaram, sem su-
cesso, vendê-la em 2011, mas
uma recuperação da NSN pode-
ria atrair interesse. ■ Com Arno
Schuetze e Maria Sheahan

ACORDOALTERADO

Deutsche quer mudar termos com MetroPCS

Nesta semana, a americana Lex-
mark anunciou a venda dos ne-
gócios de impressoras de jato de
tinta à japonesa Funai Electric
por US$ 100 milhões. O movi-
mento foi mais um passo da
companhia em direção a se tor-
nar uma empresa focada no
mercado corporativo e deixar
de atuar entre o consumidor fi-
nal, cada vez mais competitivo.
Agora, o objetivo é intensificar
os serviços oferecidos para em-
presas para além da terceiriza-
ção de impressões.

No ranking de fabricantes de
2012, a Lexmark já é apontada
como líder de mercado no Bra-
sil em volume de páginas im-
pressas de forma terceirizada,
com 43% de participação, e
também na América Latina,
com 28%. Para Mario Pedreros,
diretor de vendas corporativas
para a América Latina, este mer-
cado já atingiu a maturidade na
região, o que trás a necessidade
de oferecer serviços adicionais.
“Hoje quase 90% das empresas
já fazem terceirização de im-
pressão. Os serviços se torna-
ram uma commodity”, afirma.

Por conta disso, no ano passa-
do, esse setor registrou fatura-
mento de US$ 885 milhões e
mais de 33,2 bilhões de páginas
impressas no mercado latino-
americano. Agora, com servi-
ços como o que escaneia papeis
e é capaz de reconhecer qual é o
tipo de documento, por exem-
plo, a Lexmark pretende conse-
guir crescer dois dígitos acima
de 10% no Brasil em 2013.

O novo serviço permite iden-
tificar, por exemplo, uma nota
fiscal e indicar que o documen-
to precisa ser pago. “É preciso
entregar serviços em cima da
tecnologia. Estamos apresentan-
do isso aos clientes do Brasil”,
afirma o executivo.

De olho nessa estratégia, a
companhia anunciou, em mar-
ço, a compra de duas empresas
de software, a Twistage e a
AcessVia, por um valor total de
cerca de US$ 31,5 milhões. Para-
lelamente às compras, no ano
passado a Lexmark anunciou o
fechamento da fábrica de im-
pressoras que a empresa possui
nas Filipinas, até 2015, e a de-
missão de 1,7 mil funcionários
mundialmente. Os movimen-

tos são parte da transição para o
modelo focado em serviços.

Expectativa
A promessa da empresa é que as
margens da Lexmark cresçam à
medida que a companhia trans-
fere seu foco para softwares e di-
gitalização de imagens. Em
2012, a receita da empresa teve
queda de 9% em relação ao re-
gistrado no ano anterior, para
US$ 3,8 bilhões, em meio ao pro-
cesso de reestruturação que se
intensificou no ano passado.

A receita com venda de hard-
ware caiu 17%, seguindo a ten-
dência de diminuição das mar-
gens de lucro e aumento da com-
petição com companhias como
a HP, por exemplo. ■

A Deutsche Telekom está considerando alterar os termos de uma

proposta de fusão de seu negócio T-Mobile EUA com a rival local

MetroPCS Communications, antes de uma votação dos acionistas

na próxima semana, informaram duas pessoas familiarizadas com

a situação. A Deutsche Telekom ainda não tomou uma decisão final

sobre os novos termos, disseram as fontes. A empresa não estava

imediatamente disponível para comentar o assunto. Reuters

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br
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Samsung terá lojas dentro da Best Buy

Wolfgang von Brauchitsch/Bloomberg

Jamie Rhodes/Bloomberg

Lexmark reforça serviços e
desiste do consumidor final

Venda da
Nokia
Siemens é
improvável

A prescrição do
acordo de acionistas

libera as empresas
para vender suas

participações sem
consultar a outra
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Fabricante vai instalar pontos
de vendas dentro das unidades
da varejista americana

Segundo fontes, companhia
não será vendida mesmo
com contrato expirado

MARIOPEDREROS

“É preciso entregar
serviços em cima
da tecnologia”

Com a venda da divisão de jato de tinta, empresa foca no mercado corporativo

Diretordevendascorporativas
daLexmark paraAméricaLatina

Em meio a reestruturação, receita da americana Lexmark caiu 9% no ano passado

Dhanya Skariachanemail
Reuters

Ritsuko Ando e Jens Hack
Reuters
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Empresas, p. 14.


	BRAECO1-01__05-04-13
	BRAECO1-02__05-04-13
	BRAECO1-03__05-04-13
	BRAECO1-04__05-04-13
	BRAECO1-05__05-04-13
	BRAECO1-06__05-04-13
	BRAECO1-07__05-04-13
	BRAECO1-08__05-04-13
	BRAECO1-09__05-04-13
	BRAECO1-10__05-04-13
	BRAECO1-11__05-04-13
	BRAECO1-12__05-04-13
	BRAECO1-13__05-04-13
	BRAECO1-14__05-04-13
	BRAECO1-15__05-04-13
	BRAECO1-16__05-04-13
	BRAECO1-17__05-04-13
	BRAECO1-18__05-04-13
	BRAECO1-19__05-04-13
	BRAECO1-20__05-04-13
	BRAECO1-21__05-04-13
	BRAECO1-22__05-04-13
	BRAECO1-23__05-04-13
	BRAECO1-24__05-04-13
	BRAECO1-25__05-04-13
	BRAECO1-26__05-04-13
	BRAECO1-27__05-04-13
	BRAECO1-28__05-04-13
	BRAECO1-29__05-04-13
	BRAECO1-30__05-04-13
	BRAECO1-31__05-04-13
	BRAECO1-32__05-04-13



