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Empresas

Dana Mattioli, Dana Cimilluca  
e Liz Hoffman
The Wall Street Journal

A Lenovo Group Ltd. estuda 
fazer uma oferta pela totalidade 
da BlackBerry Ltd., a fabricante 
canadense de smartphones em 
dificuldades, segundo pessoas a 
par do assunto, no mais recente 
sinal do apetite voraz de empre-
sas chinesas por aquisições 
internacionais.

A fabricante chinesa de compu-
tadores pessoais e smartphones 
assinou um acordo de “confiden-
cialidade” que lhe permite anali-
sar os dados financeiros da Black-
Berry, disse uma das pessoas.

Porta-vozes da BlackBerry e da 
Lenovo, que é a maior fabricante 
de PCs do mundo, não quiseram 
comentar.

Se for concretizado, o acordo 
entre a Lenovo e a BlackBerry 
estaria entre as maiores e mais 
notáveis aquisições de uma 
firma ocidental por uma chine-
sa e destacaria, mais uma vez, o 
desejo de empresas da segunda 
maior economia do mundo de 
se tornar jogadores de peso no 
Ocidente, onde podem adquirir 
conhecimento industrial e mais 
produtos para vender aos seus 
consumidores.

No mês passado, a Shuanghui 
International Holdings Ltd. con-
cluiu a compra do frigorífico 
americano Smithfield Foods Inc. 
por US$ 4,7 bilhões, a maior aqui-
sição de uma empresa dos Esta-
dos Unidos por uma chinesa.

Mas caso a Lenovo vá adiante 
com um oferta para comprar a 
BlackBerry, algo ainda bastante 
incerto, ela certamente enfren-
tará análises dos governos do 
Canadá e EUA. As ofertas pela 
BlackBerry devem ser apresenta-
das até 4 de novembro, de acor-
do com uma pessoa familiariza-
da com o processo de venda.

A BlackBerry é a fornecedora 
de 470.000 dos 600.000 smar-
tphones usados pelo Departa-
mento de Defesa dos EUA, de 
acordo com um porta-voz do 
Pentágono. Ao todo, mais de 1 
milhão de aparelhos BlackBerry 

eram utilizados por funcioná-
rios dos governos federal e esta-
duais dos EUA até o fim de 2012, 
segundo a empresa. O presiden-
te Barack Obama já foi visto com 
um BlackBerry, mas a Casa Bran-
ca não confirmou se ele continua 
usando o aparelho.

Um porta-voz do Comitê de 
Investimentos Estrangeiros dos 
EUA, que provavelmente revi-
sará uma compra da BlackBerry 
pela Lenovo, não quis comen-
tar. Um porta-voz do ministro 
da Indústria canadense James 
Moore —  responsável pela apro-
vação de qualquer oferta lidera-
da por uma empresa estrangeira 
que possa surgir pela BlackBerry 
—, disse que o governo está cien-
te que a fabricante de smartpho-
nes está explorando uma venda, 
mas se recusou a comentar sobre 
o processo ou “especulações” 
sobre possíveis compradores.

Ao mesmo tempo, a Lenovo 
é bem conhecida em Washing-
ton. Em 2005, ela comprou a 
divisão de computadores pes-
soais da International Business 
Machines Corp., a IBM, por US$ 
1,25 bilhão — na época, uma das 

maiores aquisições já feitas por 
uma empresa chinesa. Desde 
então ela já fez vários negócios 
menores que exigiram apro-
vação do governo americano. 
Em junho, a Lenovo abriu uma 
fábrica no Estado da Carolina 
do Norte. Mais de um terço de 
seus doze principais executivos 
são ocidentais, segundo o site 
da empresa.

A BlackBerry pode se aventu-
rar a tolerar um pouco de opo-
sição política e um processo de 
avaliação prolongado para ser 
recompensada com um preço 
mais alto, diz Jeff Bialos, advo-
gado e ex-assessor do Departa-
mento de Estado dos EUA. “Se 
todos os fatores forem iguais, [a 
BlackBerry ] preferiria ser vendi-
da para uma compradora ameri-
cana”, diz Bialos. “A China seria 
escolhida pelo valor mais alto.”

Em 2012, a Lenovo gastou US$ 
110.000 em lobby nos EUA, de 
acordo com a OpenSecrets.org. 
Em 2011, foram US$ 480.000. 
Ambas as somas são relativa-
mente modestas em comparação 
com outras grandes empresas de 
tecnologia. A Hewlett -Packard 

Co., por exemplo, gastou US$ 7,2 
milhões em lobby em 2012.

Quanto ao Canadá, atualmen-
te qualquer proposta de uma 
firma estrangeira para adquirir 
uma empresa do país superior 
a 344 milhões de dólares cana-
denses (US$ 334 milhões) requer 
uma análise do governo para ver 
se o negócio vai gerar um “bene-
fício econômico líquido”, ou 
causar algum risco de segurança 
para o país.

O governo conservador do 
Canadá rejeitou três propostas 
de aquisições de ativos do país 
por empresas estrangeiras desde 
que assumiu o poder no início 
de 2006. Mas no ano passado, 
aprovou um acordo de US$ 15,1 
bilhões pelo qual a estatal chine-
sa Cnooc Ltd. comprou a empre-
sa de exploração de petróleo em 
areias betuminosas Nexen Inc.

A Lenovo enfrentaria compe-
tição pela BlackBerry, que em 
agosto se colocou oficialmente à 
venda, depois de anos perdendo 
mercado para rivais como Apple 
Inc. e Samsung Electronics Co.

No mês passado, a BlackBerry 
chegou a um acordo preliminar 
de aquisição por US$ 4,7 bilhões 
pela Fairfax Financial Holdings 
Ltd., seguradora canadense que 
já é uma das maiores acionistas 
da empresa. A firma de private 
equity Cerberus Capital Mana-
gement LP, que assinou um 
acordo de confidencialidade, 
e os fundadores da BlackBerry 
Mike Lazaridis e Doug Fregin, 
também consideram ofertas.

Ao contrário de algumas gran-
des empresas chinesas, a Lenovo, 
de capital aberto, não é estatal. 
Um relatório deste ano da firma 
de pesquisas IDC mostrou que 
ela se tornou a maior fabrican-
te mundial de PCs no segundo 
trimestre, superando a Hewlett-
Packard, enquanto as vendas no 
setor como um todo caíram 12% 
em relação a um ano antes.

Mesmo assim, as vendas de PCs 
da Lenovo também vêm caindo, 
e a empresa indicou que está 
tentando ampliar seus negócios 
de smartphones para conseguir 
outra fonte de crescimento.

Com PCs em queda, Lenovo 
estuda comprar a BlackBerryINTERNACIONAL

O lucro do Google aumentou 36% 
no terceiro trimestre em relação 
a um ano antes, para US$ 2,97 
bilhões, superando a expectativa 
do mercado. A receita cresceu 
12%, para US$ 14,89 bilhões. O 
impulso foi dado por várias ini-
ciativas do gigante de internet 
para elevar o faturamento com 
publicidade. A divisão de celu-
lares comprada da Motorola em 
2011, porém, teve queda de 34% 
na receita, para US$ 1,2 bilhão.

A Air France-KLM anunciou 
ontem que quer assumir o con-
trole da Alitalia, na qual tem 
uma fatia de 25%, como parte 
do processo de reestruturação 
da companhia aérea italiana. O 
objetivo seria criar um centro de 
operações na Europa com bases 
em Paris, Amsterdã e Roma.

A EDF, estatal de energia da 
França, se unirá às chinesas 
CGNPC e CNNC para construir 
dois reatores nucleares no Reino 
Unido, um projeto de US$ 22,3 
bilhões, segundo fontes. As 
empresas chinesas teriam até 
40% do projeto, a EDF, até 50% e 
a francesa Aveva, fabricante dos 
reatores, teria cerca de 10%. Esse 
é o primeiro projeto nuclear bri-
tânico em quase 30 anos.

A Siemens anunciou uma reor-
ganização global para centralizar 
o poder de suas operações no 
exterior nas mãos de executi-
vos alemães. As subsidiárias na 
América do Sul e Japão respon-
derão a Hermann Requardt, que 
comanda a divisão de saúde da 
matriz. A meta é tornar o con-
glomerado alemão mais ágil e 
competitivo para ampliar o lucro. 

A Dongfeng, montadora estatal 
da China, continua estudando 
a “racionalidade” de comprar 
uma participação na francesa 
Peugeot Citroën, depois de 
meses de lentas negociações 
entre as duas empresas, afir-
mou Zhu Fushou, presidente da 
Dongfeng.  O acordo, que pode-
ria servir de salva-vidas para as 
abatidas finanças da Peugeot, 
ainda enfrenta muitos obstácu-
los, disse o executivo, sem dar 
mais detalhes.
 
O Goldman Sachs registrou alta 
de 0,7% no lucro do terceiro tri-
mestre ante um ano antes, para 
US$ 1,52 bilhão, frustrando a 
expectativa do mercado. A receita 
caiu 20%, para US$ 6,27 bilhões. 
O resultado do banco americano 
foi prejudicado principalmente 
pelas áreas de renda fixa, câmbio 
e negociação de commodities.

O SAC Capital, fundo de hedge 
dos EUA, e promotores federais 
concordaram, a princípio, com 
uma multa que pode chegar a 
US$ 1,4 bilhão para encerrar pro-
cesso contra a SAC por suposto 
uso de informação privilegiada, 
dizem fontes. A penalidade seria 
a maior aplicada até hoje no país 
por esse tipo de conduta. O SAC 
já aceitou pagar outros US$ 616 
milhões à SEC, a CVM dos EUA.

A montadora russa AvtoVAZ, 
anunciou que Bo Andersson, 
ex-executivo da General Motors, 
será seu futuro presidente. Ele 
será o primeiro estrangeiro a 
comandar a empresa, que no 
próximo ano passará a ser con-
trolada pela aliança entre a fran-
cesa Renault e a japonesa Nissan.

REGIONAL

A VivaAerobus, empresa aérea 
de baixo custo do México, deve 
anunciar, na segunda-feira, um 
pedido de 40 aviões A320 da Air-
bus, a um preço de catálgo de US$ 
4 bilhões, segundo a Reuters. É  
uma vitória para a Airbus, já que 
a aérea só usava jatos da Boeing. 

O governo da Colômbia infor-
mou que está em negociações 
avançadas com uma empresa da 
China para a construção de uma 
linha ferroviária entre a região 
central e a costa do Pacífico que 
permitiria ao país exportar car-
vão para a Ásia a um custo menor. 

O banco Interacciones, do 
México, captou US$ 329 milhões 
com uma oferta de ações na 
bolsa local com a meta de ajus-
tar-se aos níveis de capital exigi-
dos pelos reguladores do país.

O projeto de reforma tribu-
tária do governo mexicano foi 
aprovado por uma comissão 
da Câmara com modificações. 
Ele mantém um aumento dos 
impostos para os mexicanos 
mais ricos e impõe uma tarifa de 
5% sobre alimentos não saudá-
veis, como salgadinhos e doces. 
A comissão também aprovou a 
polêmica tarifa de “um peso por 
litro” sobre refrigerantes.

A Argentina vai apresentar à 
Organização Mundial de Comér-
cio uma queixa contra tarifas 
punitivas da União Europeia 
sobre suas exportações de bio-
diesel, segundo a Reuters. A UE 
acusa a Argentina de usar sub-
sídios desleais para vender bio-
diesel a baixo custo na Europa e 
estaria planejando estender as 
tarifas por cinco anos.

Mayumi Negishi 
The Wall Street Journal

Antes vistas como facções em 
guerra na indústria de videoga-
mes, que movimenta anualmen-
te US$ 66 bilhões, os defensores 
do console tradicional e dos 
jogos gratuitos estão firman-
do uma aliança surpreendente, 
cada um tentando atrair novos 
jogadores do campo adversário.

Ambos veem oportunidades 
para superar as diferenças com 
uma nova geração de máquinas 
de videogame da Sony e da Micro-
soft, aguardadas para novembro.

Os jogos gratuitos, especial-
mente os criados para disposi-
tivos móveis, podem atrair um 
novo público ocasional para as 
novas máquinas. Os consoles, 
por sua vez, oferecem uma nova 
porta de entrada para um públi-
co fiel, com um histórico de altos 
gastos com videogames.

“É só uma questão de tempo 
até que os jogos gratuitos alcan-
cem grande popularidade nos 
consoles”, diz David Reid, diretor 
de marketing da CCP Games, em 
um e-mail. A CCP, desenvolve-
dora islandesa de jogos on-line, 
criou o “Dust 514”, gratuito, um 
subproduto do seu grande suces-
so “EVE”, para o PlayStation 3 da 
Sony e está pensando em possibi-
lidades para o PlayStation 4.

A Microsoft ofereceu há um 
ano seu primeiro jogo gratuito 
no serviço de download Xbox 
Live Arcade e tem ampliado as 
ofertas. A Sony passou a permitir 
jogos grátis para o PlayStation 3 
e busca mais desenvolvedores 
independentes para o PlaySta-
tion 4. A Nintendo Co. tem pro-
vado oferecer alguns títulos gra-
tuitos por tempo limitado. 

Os fabricantes de consoles 
estão pondo em risco seu rela-

cionamento de longa data com 
as criadoras de jogos ao reduzir 
as barreiras de entrada para os 
desenvolvedores independentes.

Está ocorrendo uma espécie de 
polinização cruzada na indús-
tria: os fabricantes de jogos para 
consoles estão passando a produ-
zir títulos para smartphones e os 
criadores de jogos para dispositi-
vos móveis e PCs estão fabrican-
do jogos para consoles. 

Os jogos gratuitos, que geram 
receita por meio de compras de 
itens virtuais ao longo do jogo, 
como armas e munição, vêm 
ampliando muito sua popula-
ridade nos dispositivos móveis, 
à medida que a velocidade de 
conexão fica mais rápida e o 
poder de computação dos celula-
res e tablets acelera. Os consoles 
rodam jogos com preço médio de 
US$ 60 (nos Estados Unidos) para 
títulos recentes e  populares.

O número de usuários de jogos 
gratuitos e em dispositivos móveis 
está ultrapassando o de tradicio-
nais jogadores de console em 3 
para 1 nos EUA, segundo pes-
quisa da consultoria NPD Group. 
Embora os jogadores de console 
ainda gastem mais dinheiro per 

capta, o grande volume de jogos 
baixados nos smartphones fez 
explodir o mercado mundial de 
jogos grátis. Em 2013, a receita 
com jogos gratuitos deve crescer 
25%, para US$ 31,85 bilhões, e a de 
consoles e de jogos para consoles 
é estimada em US$ 26,24 bilhões, 
de acordo com a firma Internatio-
nal Development Group. 

A Sony espera incentivar todos 
os desenvolvedores a criar jogos 
gratuitos, tornando mais fácil 
elaborar jogos para o PlayStation 
4. A Microsoft não quis dar deta-
lhes sobre seus planos de jogos 
gratuitos para o Xbox One, mas 
um porta-voz disse que a empre-
sa está sempre procurando explo-
rar novos modelos de jogos.

O diretor geral da Nintendo, 
Satoru Iwata, antes acusava os 
jogos gratuitos de destruir o 
valor do software para games, 
mas agora abrandou sua posição. 
Quem baixar o “Wii Sports Club” 
no mês que vem pode ganhar 
24 horas de acesso gratuito aos 
jogos disponíveis e depois com-
prar passes para acesso de um 
dia na loja virtual da Nintendo. 
A empresa também lançou seu 
primeiro jogo grátis no 3DS, 

“Darumeshi Sports Store”.
Os interesses comerciais dos 

dois lados talvez estejam se ali-
nhando, mas a divisão cultural 
entre as duas formas de criar 
os jogos permanece grande. Os 
games para console costumam 
envolver produções em escala 
hollywoodiana, tomando dois 
anos ou mais de elaboração e 
investimentos maciços. Em con-
traste, o sucesso dos jogos móveis 
depende de lançá-los rapida-
mente, depois de identificar as 
preferências dos jogadores. 

Yasuhito Baba, produtor sênior 
da DeNA Co., firma japonesa que 
desenvolve jogos para celulares e 
plataformas de jogos, descreveu 
os problemas ocorridos quando 
se uniu a um fabricante de jogos 
para consoles para desenvolver 
conjuntamente o recém-lança-
do “Magic & Cannon”, um jogo 
para smartphones.

“Quando você desenvolve 
jogos para console, deseja alcan-
çar a perfeição”, disse Baba. “Um 
jogo para smartphone não tem 
importância alguma se você che-
gar [ao mercado]  atrasado.”

(Colaboraram Dai Waka-
bayashi e Ian Sherr.)

Consoles se rendem aos jogos gratuitos

Rachel Feintzeig
The Wall Street Journal 

Muitas empresas estão pro-
vando uma nova técnica para 
aumentar a produtividade no 
ambiente de trabalho: colocar 
os empregados em uma verda-
deira dança das cadeiras.

Ao deslocar funcionários de 
uma mesa para outra a cada dois 
ou três meses, mudando-os de 
lugar e repensando quem colo-
car do lado de quem, as empre-
sas afirmam que têm consegui-
do aumentar o desempenho e a 
colaboração de equipe.

Os defensores do experimen-
to dizem que não é algo bara-
to, mas que ele pode ajudar 
a melhorar os resultados da 
empresa, mesmo que isso acabe 
gerando descontentamento em 
alguns empregados.

Nos últimos anos, muitas 
empresas vêm optando por 
espaços de trabalho abertos e 
sem assentos designados, reti-
rando os gerentes dos seus escri-
tórios e reunindo funcionários 
em mesas comunitárias. Mas 
algumas empresas, especial-

mente as firmas jovens do setor 
de tecnologia, estão dando um 
passo mais além controlando 
quem senta perto de quem com 
a intenção de aproveitar melhor 
a habilidade dos empregados. 

A MODCo Media, uma agência 
de publicidade de Nova York, 
experimentou três configura-
ções de assentos diferentes ao 
longo dos últimos anos. Durante 
cerca de seis meses, a empresa 
misturou seus contadores com os 
compradores de espaços publici-
tários na mídia com a esperança 
de que uns aprendessem com os 
outros por “osmose” e ao “ouvir 
os telefonemas”. O experimento 
rendeu à MODCo uma econo-
mia de “cerca de US$ 200 mil por 
ano”, diz o diretor-presidente 
Erik Dochtermann, mas isso não 
foi bom para os contadores por-
que os compradores de espaço 
aprenderam tanto de contabili-
dade que acabaram eliminando 
a necessidade de ter um departa-
mento inteiro dedicado a ela.

Outras configurações de assen-
tos ajudaram a inspirar novos 
produtos e aceleraram o treina-
mento de empregados, disse.

Saia dessa mesa: mudar de 
lugar eleva a produtividade Imagem do jogo “EVE”, pago, desenvolvido pela CCP Games, deu origem a uma versão gratuita, o “Dust 514”

CCP

Videogames em alta
Receita global do mercado

em US$ bilhões

The Wall Street Journal *Hardware e Software.   Fonte: IDG
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O Z30, último modelo lançado pela BlackBerry, frustrou as expectativas
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2013, Empresas, p. B11.




