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Volkswagenabreplano
dedemissãovoluntária
Expectativadaempresaédemitir
5,7mil trabalhadoresatéofinal
de2008qPÁG.B15

BAEvenderáfatia
de20%naAirbus
AbritânicaBAESystemscon-
tratouobancode investimen-
tosN.M.Rothschild&Sons
para avaliar a participaçãode
20%quepossui naAirbus. A
empresaexerceu aopçãode
vendade suaparticipação, for-
çandoaEADS, quepossui
80%daAirbus, a comprá-la.
Analistas estimamqueaBAE
vai pedir pelomenos£ 3bi-
lhões por sua fatia, apesar deo
recente anúncio deatrasos
nas entregasdoA380 ter der-
rubadoo valor daempresa.

AVIAÇÃO

DonodoChelsea
compra41%daEvraz
ObilionárioRomanAbramovi-
ch, donodo timede futebol
inglêsChelsea, acertoua com-
pradeumaparticipação de
participaçãode41%naEvraz
GroupSA, décima terceira
maior siderúrgica domundo
em termosde produção.A
transaçãoé estimada emUS$
3bilhões.Oacordo éa segun-
damovimentação significativa
naárea de fusões e aquisições
no setor siderúrgicodaRússia
este ano, depois do anúncio
dos planosde fusão daSevers-
tal comaArcelor.

SIDERURGIA2

Arcelorcancela
reuniãodeacionistas
AArcelor informouontem ter
canceladoa reuniãodeacionis-
tas que estavamarcadapara
amanhã.Oencontro seria para
aprovaçãodeumplanode re-
compradeações no valor de€
6,5 bilhões.Oplano foi visto
comoumadasmedidasdefen-
sivasdaArcelor contra a ofer-
ta hostil de comprada empre-
sapelaMittal Steel, por€ 22
bilhões. Arcelor eMittal atual-
mentemantêmconversas
comoobjetivo deencerrar a
disputa deaquisição.

SIDERURGIA

NEGÓCIOS

Parmalatvende
fábricasnaVenezuela
Agigante de laticínios italiana
Parmalat negocia a venda de
duasdas sete unidades que
opera naVenezuela para o go-
vernodopresidenteHugoChá-
vez, comoparte do planode
reestruturaçãoda companhia.
AParmalat reestruturou suas
operações internacionais após
ocolapso damatriz no final de
2003, emumdosmaiores es-
cândalos de contabilidade da
Europa. Executivosda empre-
sa enfrentam julgamentopor
fraudena Itália.

LATICÍNIOS

Sonaeampliaprazo
deofertapelaPT
OgrupoportuguêsSonaepos-
tergouadata final de suaofer-
ta de aquisiçãodaPortugal
Telecom(PT) de 21 de setem-
bropara28deoutubro, segun-
do informaçõesdo Jornal de
Negócios, dePortugal. A am-
pliaçãodoprazoda oferta hos-
til de€ 11,1 bilhões surge da
recente decisãodaAutoridade
deConcorrência dePortugal
em realizar examemais deta-
lhadodo acordo, amaior aqui-
siçãodePortugal, afirmouo
jornal diário.

Em tempo

Multinacional suíça anuncia a compra da americana Jenny Craig por US$ 600milhões

Reduçãode
postospode ser
menornoBrasil

Nestléreforçaapostaem‘alimentossaudáveis’

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br
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UNIÃO-Beresford-Wylie, presidenteda recém-criada joint ventureNokiaSiemensNetworks

NokiaeSiemenscriamnovo
giganteemtelecomunicações

FRANKFURT

A finlandesa Nokia e a alemã
Siemens informaram ontem
que vão unir suas divisões de
equipamentospararedesdete-
lecomunicações, formando a
NokiaSiemensNetworks,quar-
ta maior empresa do setor. As
empresas terão 50%departici-
paçãocadaumaeonegócionão
envolve troca de dinheiro. Os
analistasavaliaramanovacom-
panhia entre€ 20bilhões e€ 25
bilhões(US$25bilhõeseUS$31
bilhões).
Serão cortados entre 10% e

15% do quadro inicial de 60 mil
empregados da joint venture,
que terá sede principal emHel-
sinque.Opresidenteda empre-
sa conjunta será Simon Beres-
ford-Wylie – atualmente inte-
grante da diretoria da Nokia –
que evitou dar detalhes sobre a
reduçãodepostos, que será fei-
taaté2010.ANokiaeaSiemens
produzemequipamentosde re-
de no Brasil.
Um em cada cinco telefone-

mas via celular já é feito por
equipamentos de rede da Sie-
mens ou da Nokia. As divisões
tiveramvendas combinadas de
€ 15,8 bilhões (US$ 19,9 bi-
lhões). A nova empresa será a
quartamaiordosetoremtodoo
mundo, depois da Cisco, da Al-
catel-Lucent e da Ericsson. Ela
será também a segunda em
equipamentos para celulares e
a terceira em infra-estrutura
para redes fixas.
“Acho que é bom no longo

prazo”, afirmou o analista
Hanny Rauhala, da Opstock,
emHelsinque. “Para a Nokia, é
tamanho, e tamanho importa
quandosefaladeserviçosdere-
de.ASiemens temumaposição
muito boa emredes fixas, e ofe-
rece possibilidades muito boas
quando se fala em convergên-
cia.” As companhias esperam
atingir uma redução de custos
anual de € 1,5 bilhão (US$ 1,8
bilhão) até 2010.
Há anos a Siemens procura-

va uma solução para sua divi-

são de equipamentos de teleco-
municações,chamadaCom,de-
pois de vender sua divisão defi-
citáriadetelefonescelularespa-
ra a taiwanesa BenQ, no ano
passado. As companhias pre-
vêemconcluir a operação – que
ainda terá de ser aprovada pe-
las autoridades de concorrên-
cia da União Européia – até o
final deste ano. Ontem, os pa-
péis da Nokia subiram 4,1% na
Bolsa de Helsinque e os da Sie-
mens avançaram 6,7% em
Frankfurt.
Segundo analistas, a joint

venturedevepressionaraame-
ricana Motorola e a canadense
Nortelaentrarnojogodaconso-
lidação.Auniãodasdivisões da
Nokia e da Siemens seguiu a

aquisição da Marconi pela
EricssoneafusãoentreaLu-
cent e a Alcatel. “Acredita-
mos que a Motorola teve
oportunidade de fazer ofer-
tas tanto pela Lucent, antes
doanúnciodafusãocomaAl-
catel, quanto pela divisão da
Siemens”, apontou o analis-
taLawrenceHarris,daOppe-
nheimer & Co. A japonesa
NECafirmouque ainda é ce-
do para saber se sua parce-
ria com a Siemens em esta-
çõespara telefoniamóvel se-
rá afetada pela fusão. ● REU-

TERS, EFE E AP

GENEBRA

Na tentativa de fortalecer sua
presença no segmento de pro-
dutos saudáveis, o grupo suíço
Nestléanunciouontemaaquisi-
ção da companhia americana
Jenny Craig, especializada em
dietasde emagrecimento. Para
realizaraofertadeUS$600mi-
lhões, a Nestlé fechou acordo
com um grupo de empresas de
private equity, que incluem a
ACI Capital e MidOcean Part-
ners LLP.
A companhia suíça afirmou,

por meio de um comunicado,
queaaquisição segueospassos
deoutrocompra,adaaustralia-
na Uncle Tobys. Realizada em
23demaio, o valor da aquisição
do grupo de nutrição esportiva
alcançou US$ 670 milhões e já

demonstrava a iniciativa da
Nestlédepartirparaoutrosseg-
mentos e de se transformar em
umaempresade“nutrição,saú-
de e de bem-estar”.
ANestléainda informouque

acomprada JennyCraig refor-
çará a presença da empresa
nos EUA, “omaior mercado de
nutriçãoede controledopeso”,
e que a equipe da Jenny Craig
continuará no comando da em-
presa, cuja atividade passará a
ser um novo pilar dentro do se-
tor de nutrição da companhia.
“O aumento da obesidade e

das desordens metabólicas re-
sultantes são um problema de
saúde da maior importância
nãosónosEUA,masnomundo
todo”, afirmou o presidente-
executivo deNestlé, Peter Bra-
beck. Para ele, a compra da

Jenny Craig “nos situa em
umaposiçãoprivilegiadapa-
ra ajudar muitos dos nossos
consumidores”.

MERCADO
Embora mais conhecida co-
mo fabricantedechocolates,
aNestlé também faz alimen-
tos para bebês, bebidas para
ajudar a perda de peso, é do-
na da Purina, fabricante de
rações, e também controla a
marca de pratos prontos
LeanCuisine.
A oferta pela Jenny Craig
segue os passos de outra gi-
gante do setor de produtos
de consumo, a Unilever, que
comprouaaslinhasdesorve-
te Ben & Jerry’s e o Slim
Fast, linha de produtos para
emagrecimento, em 2000.
No ano passado, a Nestlé re-
gistrou vendas superiores a
US $ 73 bilhões e lucro líqui-
doacimadeUS$6,5 bilhões.
JáaJennyCraig foi funda-
da em 1983 e oferece uma li-
nha de alimentos pré-cozi-
dos. Como diferencial, tam-
bém possui conselhos nutri-
cionais e programas perso-
nalizados para controle de
peso em mais de 600 cen-
tros. A empresa comerciali-
za produtos e serviços nos
EUA, Canadá, Austrália e
NovaZelândia. ● APeEFE

●●●O presidente da Siemens no
Brasil, Adilson Primo, afirmou
que o impacto do corte de postos
pode ser menor no País. “Seria
muita ingenuidade pensar que
numa fusão deste tamanho não
haja potencial de otimização”,
afirmou o executivo. “Mas aqui
temos uma posição diferente, de
melhor complementaridade.” A
Divisão de Infra-estrutura de Re-
des da Siemens do Brasil tem
cerca de 2,5mil funcionários,
com fábrica e atividades de pes-
quisa e desenvolvimento emCuri-
tiba. A empresa finlandesa não
divulgou qual é o tamanho da ope-
ração no País. “A Nokia importa-
vamuito equipamento”, explicou
Primo, indicando por que o impac-
to pode sermenor. Ontem, no
entanto, não havia informações
concretas sobre o corte que será
feito por aqui. Em todo omundo,
a redução deve ficar em 10%ou
15%. Ele destacou que a joint ven-
ture deve levar os concorrentes a
se consolidarem. “Temos de se-
guir omovimento de fusão das
operadoras.” ● RENATOCRUZ

Nova companhia tem receita de US$ 19,9 bilhões e competirá com Cisco, Alcatel e Ericsson

AQUISIÇÃO

FOCO–SededaNestléemVevey: empresa trilhanovoscaminhos

FUSÃO

Pequenasprodutorasde
TVexportamprogramas
Contratosdevendaeco-produção
járenderamUS$25milhõesàs
empresasqPÁG.B16
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