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SIDERURGIA

Coreana Posco pretende realizar parcerias
para comprar 37,6% da Korea Express
A Posco, siderúrgica da Coreia do Sul, está considerando mudar sua
estratégia e acertar com um parceiro do exterior uma proposta conjunta
para a aquisição de 37,6% da Korea Express Co., a maior empresa
de logística do país. Em março, a Posco, o Lotte Group e o CJ Group,
apresentaram, cada um, propostas para comprar uma participação na
Korea Express. A escolha da vencedora está prevista para 16 de maio.

PETRÓLEO

Petrobras assina contrato com Cedae
para fornecimento de água ao Comperj
A petrolífera fechou contrato preliminar com a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (Cedae) para fornecimento de água de reuso para
a operação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
O documento estabelece os termos iniciais e o cronograma para
a elaboração do projeto que vai permitir a utilização do efluente tratado
na Estação de Tratamento de Esgotos de Alegria (ETE Alegria).

Steferson Faria/Ag. Petrobras

contas da Sony Twitter pode
levar TweetDeck
por até US$ 50 mi
Com interface elegante,
aplicativo reforçaria capacidades
e ajudaria a companhia a vencer
a crescente concorrência

O Twitter apresentou oferta para
adquirir o TweetDeck, um popu-
lar aplicativo utilizado para aces-
so a redes sociais na Internet, por
até US$ 50 milhões, segundo es-
timativas do mercado. A transa-
ção, a ser paga em dinheiro e
ações, deve ser fechada em me-
nos de dez dias e pode represen-
tar uma das maiores aquisições
realizadas até hoje pelo Twitter,
criado há cinco anos.

A compra oferece ao Twitter
um aplicativo que conquistou
elogios dos usuários mais sofis-
ticados devido à interface ele-
gante e capacidades reforçadas,
e encerraria uma potencial
ameaça aos serviços em rápido
crescimento do Twitter.

O TweetDeck esteve envolvi-
do em discussões de aquisição
com a UberMedia, uma compa-
nhia de internet criada pelo em-
presário Bill Gross, mas os valo-
res mencionados eram inferiores
à oferta do Twitter. A UberMe-
dia vem acumulando uma cole-
ção de aplicativos para o Twitter,
que segundo especulações de al-
guns comentaristas poderiam
ser usados no futuro para a cria-
ção de uma rede social rival.

O acordo de exclusividade
quanto à oferta da UberMedia
pelo TweetDeck expirou na me-
tade de abril, o que permite que
a empresa negocie com o Twit-
ter. Um porta-voz do Twitter
informou que a empresa não
comenta sobre boatos. O
TweetDeck e a UberMedia tam-
bém não comentaram.

A oferta surge pouco mais de
um mês depois do retorno de
Jack Dorsey, co-fundador do
Twitter, à companhia, como
presidente do conselho e encar-
regado de desenvolvimento de
produtos. O Twitter, que per-
mite que usuários enviem men-
sagens de texto de 140 caracte-
res, os tweets, a grupos de cha-
mados seguidores, é um dos
mais populares serviços de re-
des sociais da Web, em compa-
nhia do Facebook e Zynga.

O serviço se tornou uma fer-
ramenta popular de comunica-
ção para celebridades, políticos
e empresas, e desempenhou pa-

pel importante em diversos
acontecimentos geopolíticos,
tais como os recentes levantes
no Oriente Médio.

Em dezembro, o Twitter foi
avaliado em US$ 3,7 bilhões,
como parte de uma rodada de ca-
pitalização de US$ 200 milhões
comandada pelo grupo de capital
para empreendimentos Kleiner
Perkins Caufield & Byers. Leilões
subsequentes de ações do Twit-
ter em mercados secundários
sugeriram que os investidores
estão avaliando a empresa em
mais de US$ 7 bilhões.

A oferta do Twitter pelo
TweetDeck é de entre US$ 40
milhões e US$ 50 milhões, se-
gundo estimativas do mercado, a
depender da avaliação das ações
do Twitter. A notícia sobre a
oferta surgiu inicialmente no
blog de tecnologia TechCrunch
na segunda-feira. ■ Reuters

Em dezembro,
o Twitter foi
avaliado em US$ 3,7
bilhões. Leilões
subsequentes de
ações da companhia
em mercados
secundários
sugeriram um
novo valor — mais
de US$ 7 bilhões
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