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Francês EADS aumenta presença no País

SEGUROS

PARCERIA

Seguradora G4S
quer entrar no Brasil

Imóveis mobiliados unem
construtoras e indústria

a próxima sexta-feira,
a Helibras, única produtora de helicópteros da América Latina,
vai lançar a pedra fundamental das obras de
duplicação de sua fábrica de Itajubá,
no sul de Minas Gerais, gerando 700
empregos diretos. A construção faz
parte de um investimento de US$
400 milhões que o grupo francês EADS, dono da Airbus, com um faturamento anual de US$ 68,8 bilhões, está fazendo para capacitar a unidade a
produzir, a partir do final de 2011, os
superhelicópteros militares EC725 e
sua versão civil, os EC225. A fábrica,
deondeatualmente saem os helicóp-

A seguradora anglo-dinamarquesa
G4S, dona de um faturamento de US$
8,5 bilhões no ano passado, decidiu
que o Brasil será um de seus principais
alvos para investimento em 2010. A
empresa pretende investir entre US$
150 milhões e US$ 225 milhões em aquisições neste ano. Atualmente, a GS4
opera em 110 países – o Brasil ainda
não está na lista – e é a segunda maior
empregadora do setor privado no mundo, atrás apenas da rede varejista americana Walmart.

A indústria moveleira gaúcha vai
lançar durante a próxima edição da
Movelsul, marcada para os dias 25 e
26 de março, em Bento Gonçalves, o
programa Móveis e Imóveis. Costurado em parceria com algumas grandes empresas do setor de construção civil, o programa prevê a entrega das casas e apartamentos adquiridos no Minha Casa, Minha Vida totalmente mobiliados.

N

teros Esquilo, já nasce com sua produção assegurada para os cinco anos seguintes à sua inauguração: uma encomendadogoverno brasileiroprevêaentrega de 50 aparelhos, no valor de US$
2,6bilhões,aoExército,Marinha eAeronáutica. “Cada arma receberá 16 aparelhos”,dizEduardoMarsonFerreira,presidente da Helibrás. “Os outros dois helicópteros VIP irão para o governo federal.”
Para Ferreira, a encomenda bilionária é apenas o primeiro entre os diferentes sinais de que, daqui para a frente, o
grupo francês deverá ampliar decisivamente sua presença industrial no País.
No curto prazo, a Helibras, sua face
mais visível no Brasil, terá pela frente a

modernizaçãode34helicópterosPantera para as Forças Armadas, no valor de
US$ 175 milhões. “É o maior contrato
dogênero emnossahistória”,dizFerreira, que pretende aumentar nos próximostrês anos a participação de serviços
dos atuais 20% para 50% das receitas da
Helibras.
No longo prazo, as expectativas se
concentramnaaprovaçãodapolíticanacional dedefesa, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Segundo
Ferreira, para aumentar sua competitividade, o grupo pretende fazer 40% de
suas compras e ter 20% do pessoal fora
da zona do euro. “O Brasil tem uma forte cultura aeronáutica e pode ser um
grande parceiro para a EADS”, diz.
JOSE LUIS DA CONCEIÇÃO/AE–6/7/2007

SERVIÇOS

Telemarketing
aposta em
venda pessoal
Depois de 13 anos atuando no mercadodetelemarketing,acariocaTelesoluções está de roupa nova. Trocou de
nome para Genti e entrou em novos
nichos de mercado. Uma das apostas
é a de vendas pessoais – incluindo
celulares, cartões de crédito, seguros
e assinaturas de revistas, entre outros produtos. A outra é na área de
locação de espaços para telemarketing.“Mudamos o nomeporque o anterior estava muito ligado ao setor de
telecom e precisávamos de uma marca que representasse os novos negócios”, diz Paulo Moura, presidente
da Genti, que tem em seu portfólio
clientes como o Citibank e Acon Comunicação. A expectativa da empresa é que, até o final do ano, as duas
novas atividades respondam por
40% do faturamento, que chegou a
R$ 74 milhões em 2009.

MODA ESPORTIVA

Everlast amplia linha
de tênis fashion no País
A grife esportiva Everlast, focada em
artigos para a prática de boxe, escolheu o Brasil para entrar num novo
nicho de mercado, o de tênis para caminhada e corrida. A empresa, que no
ano passado vendeu 25 mil pares exclusivamente nas regiões Sul e Sudeste, quer comercializar 180 mil pares
em três mil pontos de venda espalhados pelo País neste ano. “Nos próximos cinco anos, a meta é dobrar a produção”, diz Paulo Luna, gerente de
vendas da Mega Group, licenciado da
marca no País. A escolha do Brasil para o lançamento dos novos produtos
do grupo, que teve receitas globais de
US$ 419 milhões, não é gratuita. “É
mais fácil concorrer com a Adidas e
com a Nike aqui do que nos Estados
Unidos, onde a concorrência das marcas famosas é mais feroz”, afirma Onófrio Laselva, dono da rede de livrarias
Laselva e detentor da marca no Brasil.

Guinness dá desconto em
táxi no St. Patrick’s Day
O St. Patrick’s Day terá uma comemoração especial nesta quarta-feira,
em São Paulo. A Diageo, fabricante
da marca de cerveja Guinness, está
bancado dez quilômetros de corrida
de táxi grátis, na volta segura dos
baladeiros para casa. Para receber a
cortesia, o interessado deve ligar
para a Central Rádio Táxi e dizer a
senha: “Quero meu táxi Guinness
para o St. Patrick’s Day.”
COMÉRCIO

Vendas em Campos do
Jordão devem crescer 15%
O empresário João Doria Jr. se reúne nesta quarta-feira, em São Paulo, com lojistas que participarão da
15a edição do shopping de inverno
Market Plaza e do Boulevard Market Plaza, em Campos do Jordão. A
expectativa é de um crescimento
de 15% das vendas em relação ao
ano passado.

CORTE DE CUSTOS

DINHEIRAMA

“Era um serviço que estava
sendo pouco usado”

R$ 10,6 bi

Jim Sluzewski

Encomenda bilionária. A nova fábrica da Helibrás, presidida por Ferreira, já
nasce com encomendas até 2016, no valor de US$ 2,6 bilhões

MARKETING

PORTA-VOZ DA VAREJISTA AMERICANA
MACY’S, QUE VAI OFERECER PAPEL
DE PRESENTE SOMENTE EM CINCO
DE SUAS 810 LOJAS
NOS ESTADOS UNIDOS

foi o faturamento do comércio eletrônico em 2009, segundo a e-bit, especialista em e-commerce. Trata-se de
um aumento de 30% sobre 2008

10x

Diárias a partir de

39,

R$

*

90

+ R$0,46 por km rodado

solution

Fácil de alugar,
fácil de pagar.
sem juros
nos cartões
de crédito

Alugue um carro da Localiza.
*Pagamento à vista ou em até 10x sem juros nos cartões de crédito American Express, Visa, Mastercard e Diners Club International emitidos no
Brasil, exceto cartões Corporate. Não estão inclusas taxas (5% ou 10%, dependendo da agência de retirada e/ou de devoluçãodo carro), coberturas
de risco e extras. Consulte as condições da promoção nas agências Localiza. Os descontos e as promoções não são cumulativos. Foto ilustrativa.
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Acervo digital é mais caro que o de papel
ERIK S. LESSER/NYT-25/2/2010

Conservação de arquivos
digitais de escritores e
artistas em sua forma
original desafia
bibliotecas nos EUA

rial disponível? “Não há dúvida
deque essas questões têm tirado
osonode muitagente”, disseAnneVanCamp,diretoradosArquivosda Instituição Smithsonian e
membro de uma força-tarefa
queestudaosaspectoseconômicos da preservação digital.

●

Conservação

LESLIE MORRIS
CURADORA DA BIBLIOTECA
HOUGHTON

“Ainda não desenvolvemos uma
metodologia”

Patricia Cohen
THE NEW YORK TIMES

Em meio ao material de arquivo
de Salman Rushdie em exposição na Universidade Emory, em
Atlanta, há capas ilustradas de
seus livros, diários escritos à
mão e quatro computadores Apple (um deles arruinado por um
incidente com uma coca-cola).
Os 18 gigabytes de dados contidos neles parecem prometer aos
futuros biógrafos e estudiosos
de literatura um verdadeiro país
das maravilhas digital: vastos arquivos organizados que podem
ser facilmente pesquisados em
poucos cliques.
Mas,comoamaioriadosparaísos rushdieanos, esse idílio digital tem seu próprio conjunto de
problemas. Como as bibliotecas
e os arquivos de pesquisa estão

Escritor. Obra de Salman Rushdie é exposta em Emory
descobrindo, o material “nascido digital” – criado inicialmente
no formato eletrônico – é muito
maisdifícilecarodeserpreservado do que se supunha.
Rascunhos, correspondência
e comentários editoriais produzidos eletronicamente, com os
quais poetas contemporâneos,
romancistaseautoresdenão-ficção parecem se preocupar tanto,
são apenas uma série de dígitos –
os binários 0 e 1 – gravados em
disquetes, CDs e discos rígidos,

quese estragammuito maisrápido do que o papel. Mesmo que
essas mídias de armazenamento
sobrevivam, o implacável avanço da tecnologia pode significar
que equipamentos e softwares
mais antigos deixem de existir.
Imagine ter um disco de vinil,
mas nenhuma vitrola.
A luta contra a extinção digital
passa por perguntas difíceis: como definir o que deve ser preservado, como deve ser essa preservação, e como tornar esse mate-

Metodologia. Apesar de os computadoresserem usados cotidianamente há duas décadas, os arquivos de escritores estão apenascomeçandoachegaraosacervos. Na semana passada, o Centro Harry Ransom, da Universidade do Texas, de Austin, anunciou a compra do arquivo de DavidFosterWallace, quecometeu
suicídioem 2008.A Emory montou em fevereiro uma exposição
com seu acervo de Rushdie e, no
ano passado, pouco antes de
morrer, John Updike enviou 50
disquetes de 5,25 polegadas à Biblioteca Houghton, em Harvard.
Leslie Morris, curadora da Biblioteca Houghton, disse, “Ainda não desenvolvemos uma metodologia” para processar esse
material. “Armazenamos os disquetesemnossaseçãoclimatiza-

“Armazenamos os disquetes
em nossa seção climatizada,
e torcemos para que
Harvard defina logo
alguns procedimentos
universais”

da, e torcemos para que Harvard
defina logo alguns procedimentos universais.”
Entre os desafios estão a contratação de arquivistas familiarizados com a informática; a aquisição do equipamento e da experiência necessários para decifrar, transferir e obter acesso aos
dados armazenados em formatostecnológicos obsoletos; odesenvolvimento de um sistema
de proteção contra alterações e
apagamento acidentais; e a definição de como organizar o aces-

so de forma a torná-lo mais útil.
Na Biblioteca Emory, os computadoresdeRushdieconfrontaram os arquivistas com um dilema: apenas copiar o conteúdo
dos arquivos ou tentar também
recuperar a aparência e a organização dele.
Por causa do interesse especial da Emory no impacto da tecnologia no processo criativo, a
diretora interina do Acervo de
Arquivos Manuscritos e Livros
Raros, Naomi Nelson, disse que
os arquivistas decidiram recriar
a experiência e o ambiente eletrônico original.
Na exposição, visitantes podem acessar um computador e
ver exatamente a mesma tela para a qual Rushdie olhava, realizar
buscas nos arquivos dele assim
como o autor fazia, e descobrir
quais os aplicativos que ele costumava usar. “Não conheço nenhum outro lugar no mundo onde seja possível acessar por meio
da emulação um acervo nascido
digital”, diz Erika Farr, diretora
daBibliotecaRobertW.Woodruff, em Emory. / TRADUÇÃO DE
AUGUSTO CALIL

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B14.

