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TECNOLOGIA

Google tenta recuperar atraso diante da
Apple e entrar no mercado de tablets
O Google demonstrou a primeira versão de seu software Android
projetada para uso em tablets, dotados de telas maiores e maior poder
de computação, que promete uma interface mais enxuta e teoricamente
mais rápida, com recursos de videoconferência integrados. As mudanças
intensificam a concorrência no mercado de tablets, que cresce
rapidamente, e no qual Hewlett-Packard e Microsoft também entram.

ELETROELETRÔNICOS

Sony atinge meta de lucros, mas faltam
produtos de sucesso em seu catálogo
Os cortes de custos estão ajudando a Sony a cumprir sua meta de lucros
para o ano fiscal em curso, mas os investidores dizem que mais inspiração
e um produto de sucesso, como um tablet, são necessários para restaurar
seu crescimento. A Sony reportou queda de 5,9% em seu lucro
operacional, para 137,5 bilhões de ienes (US$ 1,68 bilhões) no período
entre outubro e dezembro, superando a estimativa média do mercado.

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Jean Paul Rebetez, diretor de operações da
Spicy: varejista prefere divulgação no ponto de
venda e por eventos a publicidade em revistas

Henrique Manreza

Negócios da
M.Cassab vão
além da cozinha
Grupo que começou sua atuação
com produção de arroz, café e
algodão é uma das maiores
produtoras de ração do país

No começo do século passado,
os fundadores da M.Cassab
deixaram o Líbano e enxerga-
ram no Brasil um país com
oportunidades. A partir do ta-
lento para o comércio dos fun-
dadores e de uma pequena fa-
zenda na região de Bebedouro,
interior de São Paulo, a família
adquiriu máquinas modernas e
iniciou o trabalho de beneficia-
mento e venda de café, arroz e
algodão. Atividade que esteve à
frente da empresa por 35 anos.
Em 1948, incluindo em suas
atividades serviços de impor-
tação e exportação, a empresa
mudou sua sede para a cidade
de São Paulo e abriu filiais em
outros estados do Brasil.

A empresa, que hoje tem es-
critórios em países como Esta-
dos Unidos, Argentina, Emira-
dos Árabes e China, atua em um
mercado diversificado. Maior
vendedora de ração animal do
Brasil, investe também em nu-
trição humana, tecnologia ani-
mal, eletrodomésticos, brin-
quedos, laboratórios e investi-
mentos imobiliários.

No ano passado, iniciou a
construção de uma fábrica em
Campo Grande (MS) de ração
animal bovina. Com investi-
mento de R$ 15 milhões, a fá-
brica deve ter início em novem-
bro deste ano. A produção está
estimada em 4 mil toneladas por
mês e atenderá clientes do Mato
Grosso do Sul, oeste de Goiás e
oeste de São Paulo.

Segundo Jean Paul Rebetez,
diretor de operações da Spicy,
única marca varejista da em-
presa, foi essa atuação interna-
cional, atendendo grandes ma-
gazines e supermercados do
mundo, que fez com que a em-

presa pudesse pensar de manei-
ra tranquila em uma entrada em
um país como a China.

O grupo, que com 85 anos de
atuação ainda é familiar, não
tem projetos de abertura de ca-
pital, segundo Rebetez. A diver-
sificação, ele diz, está no sangue
da empresa, que aproveita as
boas oportunidades. A Lego,
marca que representa no Brasil,
abriu sua primeira loja no ano
passado, mas o objetivo não é
criar uma rede como a de uten-
sílios Spicy. “A abertura da loja
conceito em São Paulo foi para
fortalecer os lojistas clientes da
Lego, não temos intenção de
abrir lojas pelo Brasil”,afirma
Rebetez. ■ A.V.A.

Com forte atuação
no agronegócio,
a M.Cassab é também
representante
da Lego no Brasil

Com um público consumidor
específico, o das classes A e B,
Jean Paul Rebetez, diretor
de operações da Spicy espera
lançar no mercado uma segunda
marca, que possa atender ao
mercado emergente. “Quando
faço as compras para as lojas
eu vejo que existem vários
produtos fantásticos, que não
são para o nosso público, mas
que agradariam a um outro
público. No momento, nosso
projeto é expandir para a China,

mas ainda tenho planos de
criar nossa segunda marca”,
afirma o diretor. Além dos itens
para gastronomia e mesa,
como talheres e raladores
específicos para chefs e amantes
da culinária, a rede vende
também eletrodomésticos como
fogões, geladeiras e coifas.
O objetivo é oferecer ao cliente
o que há de melhor no mundo
no segmento de cozinha e mesa.
A Doural, loja na região popular
da rua 25 de Março, no centro de

São Paulo, e que vende alguns
itens iguais aos da Spicy, não
intimida Rebetez. “Não é nosso
concorrente, ali você encontra
de tudo, do mais caro ao mais
barato e desde porta-retratos
até itens para banheiro. Nosso
negócio se restringe à cozinha e
à mesa, nada além disso”, afirma.
Os clientes de outros estados
onde a empresa não possui lojas
podem comprar pelo próprio site.
Nos estados onde existem lojas
físicas o frete é gratuito. A.V.A

Segunda marca mais popular está nos planos da empresa
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
PROCESSO nº E-09/000492/2508/2010
PREGÃO ELETRONICO (SRP): 076/2010-PMERJ - Tipo Menor Preço Global por Lote.  
OBJETO: Aquisição de Papeis Diversos.
REALIZAÇÃO: 21.02.2011 - 10:00 horas.
LOCAL. www.licitacoes-e.com.br
INFORMAÇÕES: Rua Evaristo da Veiga, nº 78 - Centro.
TEL.: 2333-2703             FAX: 2332-6939   Q.G. - DGAL
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