
IDC projeta vendas maiores neste ano
A crescente popularidade dos smartphones vai turbinar em 7,3%

as vendas de celulares este ano. No ano passado esse incremento

foi de apenas 1,2 %, segundo a consultoria IDC. As vendas de

celulares inteligentes somarão 1 bilhão de unidades este ano, pela

primeira vez, ajudando a indústria a crescer mais rapidamente do que

o esperado. A previsão anterior era de incremento de 5,8%. Bloomberg

Divulgação

A Samsung está planejando uma
conferência estratégica com inves-
tidores para combater a suspeita
de que seu auge já teria passado.

A Samsung, cujo lucro do úl-
timo trimestre veio abaixo das
estimativas de analistas, afir-
mou ontem que vai reunir-se
com 400 investidores e analis-
tas em Seul, em 6 de novembro,

para falar sobre sua estratégia
de crescimento no longo prazo.

“Já tem um tempo desde a últi-
ma vez que anunciamos nosso pla-
no de negócios de longo prazo, e o
evento deste ano é em grande par-
te destinado a discutir a nossa
mais recente estratégia e visão pa-
ra 2020”, disse um executivo da
Samsung, que pediu anonimato.

O evento de novembro, o pri-
meiro do tipo sob o comando do
vice-presidente financeiro Lee
Sang-hoon, ocorre num mo-
mento em que a Samsung procu-
ra novas fontes de receita.

O domínio da companhia no
segmento de smartphones to-
po de linha tem impulsionado
uma série de lucros recordes
nos últimos anos, ajudando a
empresa a superar a arquirri-
val Apple. Mas analistas dizem
que o segmento pode ter passa-
do do seu pico este ano, num
cenário de saturação do merca-
do e aumento da concorrência
com celulares mais baratos.

Alguns novos negócios, co-
mo a unidade que fabrica célu-
las solares e outra que produz
equipamentos médicos, ainda

não produziram resultados tan-
gíveis desde que foram lança-
dos em 2010.

Em 2009, a Samsung disse que
atingiria receita de US$ 400 bi-
lhões até 2020, tornando-se uma
das 10 maiores marcas do mundo.
A empresa, que também produz
chips de memória para computa-
dores, telas planas, televisores e
eletrodomésticos, faturou US$
183,1 bilhões em 2012.

As ações da empresa, que deve
dois terços do seu lucro aos dispo-
sitivos móveis, caíram 13% nos úl-
timos três meses. Reuters

A Panasonic vai sair do merca-
do de smartphones no Japão e
terceirizar suas operações de
celulares inteligentes em mer-
cados emergentes como a Ín-
dia, afirmou o presidente da
companhia ontem.

A empresa japonesa de ele-
trônicos, que somou prejuízo
de US$ 15 bilhões nos seus últi-
mos dois anos fiscais, está apos-
tando sua recuperação na trans-
formação de fabricante de ele-
trônicos de consumo para for-
necedora de outros negócios.

Arquiteto do plano de vira-
da, o presidente da Panasonic,
Kazuhiro Tsuga, tem alertado
que irá eliminar toda divisão
da companhia que não cum-
prir a meta de 5% de margem
operacional em três anos.

Tsuga disse que a divisão
móvel da empresa deve per-
der mais de 1,1 bilhão de ienes
(US$ 11,02 milhões) no ano
fiscal encerrado em março úl-
timo. No ano passado, a divi-
são móvel da Panasonic regis-
trou um prejuízo de 8,1 bi-
lhões de ienes. “Não é aceitá-
vel para a empresa estar san-
grando dessa forma, por isso
temos que pensar em manei-
ras de desenvolver os ativos
que temos em uma direção
mais eficaz”, disse Tsuga.

Apesar de recuar do merca-
do de smartphones voltados
aos consumidores, a empresa
afirma que está desenvolven-
do aparelhos para uso comer-
cial, que seriam similares à
sua popular linha “Tough-
book”, de notebooks.

A Panasonic é uma das vá-
rias fabricantes de celulares
afetadas pela ascensão meteó-
rica das duas fabricantes de
smartphones líderes do mer-
cado, a Apple e a Samsung,
que inverteram a tradicional
hierarquia dos competidores
no segmento.

Em 2001, a Panasonic era a
segunda maior fabricante de
celulares no Japão, atrás da
NEC, com mais de 19 % do mer-
cado. No ano passado, a compa-
nhia mal alcançou 7%, bem
atrás dos 25% da líder Apple.

Segundo fontes do setor, a
HTC seria um provável compra-
dor para a unidade japonesa de
celulares. Com Reuters

Depois dos prejuízos
de US$ 15 bi nos últimos
dois anos fiscais,
empresa aperta o cinto

GiuseppeAresu/Bloomberg

Aquisiçãopor ClaroouTelefonicapoderia esbarrarno Cade

Sobram compradores
para a Telecom Italia
Claro e Telefonica despontam como candidatas, assim como Vodafone, Softbank e AT&T

Cerca de dois terços do
lucro de US$ 183,1 bilhões,
em 2012 deveu-se aos
dispositivos móveis

Analistas da corretora
Bernstein afirmaram
na semana passada que
Vodafone, Telefónica,
a japonesa Softbank,
e AT&T, além da
América Móvil, eram
potenciais compradores
da Telecom Italia

SMARTPHONES

Apossível venda da fatia dos princi-
pais acionistas italianos na Tele-
com Italia, informada por fontes
anteontem, teria impactos relevan-
tes no mercado brasileiro, uma vez
que a América Móvil, do mexicano
CarlosSlim, e a espanhola Telefóni-
ca são apontados como candidatas
à compra, afirmaram analistas.

A América Móvil é controlado-
ra da operadora Claro no Brasil, en-
quanto a Telefónica é dona da Vi-
vo, ambas concorrentes da TIM,
que é da Telecom Italia.

Para o analista da corretora
CGD Securities Alex Pardellas, se
Telefónica ou América Móvil assu-
mirem o controle da Telecom Ita-
lia, os impactos da operação no
paísdeveriamseramplamenteana-
lisados pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade) e
pela Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel).

“Se América Móvil ou Telefóni-
ca adquirirem o controle da Tele-
com Italia, teriam uma participa-
ção muito grande no mercado bra-
sileiro de telecomunicações”, dis-
se.“Seriabem delicado de serapro-
vado por Anatel e Cade”, comple-
tou Pardellas.

Segundo Pardellas, caso haja
mudança decontrole, independen-
temente da companhia comprado-
ra, seria acionado o tag along, me-
canismo da legislação societária
que garante aos acionistas minori-
tários receber pelas ações oferta de
preço igual ao pago pelos papéis
que compõem o bloco de controle.

Pardellas afirma que, para os
consumidores, uma consolidação
no setor de telecomunicações se-
ria negativa por reduzir a concor-
rência, enquanto para as empre-
sas isso poderia ter efeito contrá-
rio, já que o mercado brasileiro é
considerado muito competitivo
pelas companhias. Na opinião do

analista da corretora SLW Pedro
Galdi, caso haja mudança de con-
trole da Telecom Italia no exte-
rior, os impactos no Brasil serão re-
levantes. “É um tema polêmico,
que pode dar muita dor de cabeça
para o Cade”, afirmou.

Ontem,fontespróximasaotema
afirmaram que os acionistas italia-

nos da Telecom Italia pretendem
vendersuasparticipaçõesnaempre-
sa, decisão que pode abrir caminho
paraaaquisiçãodamaioroperadora
de telecomunicações do país.

A Telefónica, que detém a
maior fatia da Telco, controladora
da Telecom Italia, pode ter a op-
ção de comprar a fatia dos investi-
dores italianos ou arriscar vê-las
serem vendidas a concorrentes.

Analistas da corretora Berns-
tein afirmaram na semana passa-
da que Vodafone, Telefónica, a ja-
ponesa Softbank, e AT&T, além da
América Móvil, eram potenciais
compradores da Telecom Italia.

As especulações de que a com-
panhia poderá ser alvo de aquisi-
ção intensificaram-se após a Veri-
zon Communications fechar na se-
gunda-feira a compra da fatia que
a Vodafone detinha na Verizon Wi-
reless. A onda de fusões e aquisi-
ções também passa pela holande-
sa KPN, alvo do interesse da Amé-
rica Móvil. Reuters

Em meio à saturação de celulares topo de linha, Samsung
convoca reunião com investidores para traçar novas metas

Panasonic diz
adeus para os
smartphones
de varejo
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 set. 2013,  Empresas, p. 15.
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