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Ex-concorrentes unificam divisões de infra-estrutura de redes e encostam na líder Ericsson. A 
finlandesa Nokia e a alemã Siemens anunciaram ontem uma joint-venture para unificar as 
divisões de infra-estrutura de rede. Estimativas avaliam em aproximadamente € 25 bilhões (US$ 
31 bilhões) o valor da empresa resultante. O faturamento combinado das duas operações atinge € 
15,8 bilhões, de acordo com números de 2005. A união segue o modelo realizado na fusão entre a 
francesa Alcatel e a americana Lucent, que buscaram reunir ofertas de produtos complementares. 
A Siemens tem boa atuação no mercado de infra-estrutura para telefonia fixa, enquanto a Nokia 
atua com presença forte em operadoras móveis.  
 
Cada uma das empresas vai possuir metade da nova operação, que terá matriz na capital 
finlandesa Helsinque, sede da Nokia. Os executivos esperam obter economia anual de €1,5 bilhão 
até 2010, mas a fusão está prevista para ser concluída em janeiro de 2007. Boa parte dessas 
vantagens deve vir do corte de nove mil empregados, ou 15% da equipe combinada das 
empresas, previsto para os próximos quatro anos. A expectativa é de o custo de manufatura cair 
4% a 5% e os de serviços serem reduzidos em até 3%.  
 
O britânico Simon Beresford-Wylie, atual responsável pela divisão de infra-estrutura da Nokia, foi 
escolhido para liderar a nova empresa, que vai se chamar Nokia Siemens Networks. "A lógica de 
colocar esses dois negócios juntos está na união do sem-fio com a telefonia fixa", disse em 
conferência via internet.  
 
"É o mais novo membro das 500 maiores da Fortune, ocupando o 300 lugar", afirmou o novo CEO 
da Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo, que assumiu recentemente a posição de Jorma Ollila, até então na 
liderança da fabricante por 14 anos. Embora o negócio com a Siemens esteja em gestação há 
quatro meses, este pode ser considerado o primeiro movimento importante de Kallasvuo, que 
será o chairman da Nokia Siemens Networks.  
 
A transação coloca a joint-venture logo atrás de Alcatel-Lucent e da líder Ericsson, que em 
outubro do ano passado iniciou a corrida adquirindo a inglesa Marconi. A Motorola passa para o 
quarto lugar e analistas acreditam que deve aumentar a pressão para que a americana também 
procure um parceiro para uma fusão. A concorrência dos asiáticos como a Huawei tem sido 
apontada como uma das principais causas para a consolidação do mercado.  
 
A fusão causou preocupação na Alemanha, interpretada como um enfraquecimento do país no 
setor de telecomunicações. A unidade garante mais de um décimo da receita da Siemens. 
"Ficamos mais fortes no segmento de comunicações", disse o CEO da empresa, Klaus Kleinfeld.  
 
A divisão de equipamentos de telecom para empresas da Siemens não entrou no negócio. 
Entretanto, os executivos buscam outro parceiro para que esta operação também faça parte de 
uma joint-venture. Nesse caso, a Siemens teria participação menor, o que reduz os prováveis 
candidatos para os grandes fornecedores do segmento, entre eles a americana Avaya.  
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