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Kasperskyassina contrato de cinco anos
com Basf para prover solução de segurança

AVIAÇÃO

Copa Airlinesabre sete novos destinos
internacionais partindo do Panamá

Depois de 50 anos de trajetória
meteórica na música, o cantor
Roberto Carlos amplia seu rei-
nado para o segmento imobiliá-
rio e pretende investir R$ 1 bi-
lhão nos próximos quatro
anos. Para se diferenciar no
mercado, além de contar com a
assinatura do Rei, a Emoções In-
corporadora, empresa monta-
da em parceria com os empresá-
rios Dody Sirena e Ubirajara
Guimarães, aposta em edifícios
que misturam unidades resi-
denciais e corporativas.

O primeiro empreendimen-
to da nova companhia leva o
nome de uma das músicas do
cantor. O Horizonte JK está lo-
calizado em umas das áreas
mais concorridas de São Paulo,
na avenida Juscelino Kubits-
chek, e tem valor estimado em
R$ 200 milhões. Com previsão
de entrega para 2015, a torre
de 40 andares com 266 aparta-
mentos residenciais e 80 escri-
tórios, ainda não tem valor de-
finido por unidade, mas o me-
tro quadrado na região é avalia-
do em cerca de R$ 15 mil.

Além de emprestar a imagem
ao novo negócio, Roberto Car-
los promete acompanhar deta-
lhes das obras de perto. Durante
a visita aos apartamentos deco-
rados na última semana, o can-
tor sugeriu cinco modificações
nos protótipos.

Além disso, as superstições
do Rei fazem parte da composi-
ção imobiliária. “Eu estou nego-
ciando para que não haja 13˚ an-
dar nesse prédio”, brinca Ro-
berto Carlos. Segundo ele, a en-
trada no segmento imobiliário
é a realização de um antigo de-
sejo. “Quando eu era criança
sonhava em ser cantor, cami-
nhoneiro ou arquiteto. Agora
estou mais próximo de um dos
meus sonhos”, disse o músico,
que ganhou um apartamento
no empreendimento.

Parcerias
Para iniciar os negócios, a Incor-
poradora Emoções uniu-se a
empresas com experiência no
setor. A AAM Incorporadora e a
Toledo Ferrari Construtora e In-
corporadora estão na linha de
frente dos negócios, além disso,
as vendas dos imóveis serão pro-
movidas pela Imobiliária Lopes.

“Vimos na parceria com a
Emoções Incorporadora o mo-
mento ideal de implantar o mix
de residências e escritórios em
uma mesma torre ao público
brasileiro”, diz Armando Nico-
lau, diretor da AAM Incorpora-
dora, citando a tendência glo-
bal em construções que já tem
sucesso comprovado em cen-
tros como Nova York, Londres,
Tóquio, Cingapura e Dubai.

Com 11 anos de vida, a Tole-
do Ferrari Construtora, já exe-
cutou 1,2 milhão de metros qua-
drados de empreendimentos
de alto padrão e contabiliza um
valor geral de vendas (VGV) de
R$ 2,5 bilhões. Para a empresa,
a parceria com a Incorporado-
ra Emoções deve ampliar estes
números nos próximos anos.
“A parceria vem para somar e
nossos resultados devem ter
um crescimento expressivo.
Além disso, o prestígio de
atuar com o Rei é inegável”,
diz o diretor da Toledo Ferrari,
Carlos Eduardo Toledo.

O empresário e sócio de Ro-
berto Carlos, Dody Sirena, afir-
ma que a empreitada explora ou-
tro dom do Rei, a arquitetura.
“Para Roberto Carlos, é motivo
de tranquilidade ver o início des-
se projeto em parceria com em-
presas de grande experiência no
mercado imobiliário”.

Sirena destaca que detalhes,
como a fachada azul do prédio,
foram definidos pelo cantor.
“Todas as opiniões e conceitos
considerados essenciais vão pas-
sar pelo aval de Roberto Carlos
e todos os empreendimentos te-
rão nomes de músicas do can-
tor”, afirma o empresário. ■

Roberto Carlos capta
R$ 1 bi para reinar no
mercado imobiliário

A Copa Airlines anunciou a abertura de sete novos destinos
internacionais partindo do aeroporto Tocumen, no Panamá,
somando 57 destinos em 28 países até o final do ano. As cidades
são Toronto (Canadá), Porto Alegre e Brasilia, Nassau (Bahamas),
Asunção (Paraguai), Cúcuta (Colômbia) e Chicago (Estados Unidos).
As primeiras quatro rotas começaram a operar este mês.

“

A Kaspersky será a fornecedora de soluções de segurança da
informação para a Basf. As duas empresas assinaram contrato com
duração de cinco anos, por meio do qual o produto da Kaspersky
será instalado em 100 mil pontos de acesso da Basf em todo o mundo.
O acordo contempla também a prestação de serviços de manutenção,
o que inclui o suporte ao produto.

Cantor lança a Emoções Incorporadora e pretende atuar com
imóveis que misturam unidades residenciais a corporativas

Quando eu era
criança, sonhava
em ser cantor,
caminhoneiro
ou arquiteto.
Agora estou mais
próximo de um
dos meus sonhos

Roberto Carlos
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Naapresentaçãoaomercado,
Robertocantou“Emoções”
e“Horizonte”,quedãonome
àempresaeaoprimeiro
empreendimentodoartista
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Diferente do Rei do Futebol, o
Rei da Música teve um papel de
coadjuvante no mercado publi-
citário em seus 50 anos de car-
reira. Desde a década de 60, fo-
ram raras as vezes em que Ro-
berto Carlos aliou sua imagem a
produtos ou serviços com apari-
ções na mídia.

A primeira delas foi para
anunciar “gasolina com ICA”
para os postos Shell com um jin-
gle veiculado nas rádios na déca-
da de 60 em que dizia: “Passei
num posto Shell e botei gasosa
com ICA. Minha caranga está
uma brasa, mora”.

Desde então, foram quase 40
anos sem registros de anúncios
publicitários com a imagem do
Rei. Atualmente, o cantor e
compositor brasileiro tem um
contrato com a multinacional
de alimentos Nestlé para aliar a

sua imagem e shows a promo-
ções da companhia. Desde o iní-
cio do acordo, em 2004, foram
realizadas diversas ações com a
imagem de Roberto Carlos, co-
mo sorteios e descontos de in-
gressos, patrocínio de turnês e
filmes publicitários.

Entre as mais recentes, está a
“Promoção Nestlé em Ritmo de
Prêmios”, com o sorteio de 50
calhambeques produzidos arte-

sanalmente para recriar o Che-
vy 1933 Coupé, inspirado na fa-
mosa canção “O Calhambe-
que”. No filme, Roberto Carlos
é parado pela polícia rodoviária
esperando ser multado por ex-
cesso de velocidade. Para sur-
presa, o policial só queria ver de
perto o calhambeque e a presen-
ça do Rei passa despercebida.

Apesar da aversão à mídia,
Roberto Carlos foi pioneiro no
segmento de cruzeiros temáti-
cos. Há oito anos, participa
anualmente de um fim de sema-
na a bordo de um navio no proje-
to denominado “Emoções em
Alto Mar”, onde realiza um
show exclusivo para os partici-
pantes. Desde o início do em-
preendimento, os pacotes tive-
ram 100% de vendas. A partir
da ideia, outros cantores de di-
versos gêneros da música brasi-
leira realizaram cruzeiros seme-
lhantes ao de Roberto Carlos,
mas sem o mesmo sucesso. ■

VAREJO

Carrefour faz terceiro alerta de lucro
em umano e preocupa investidores

TELECOMUNICAÇÕES

Brasil termina o mês de maio com mais
de 215 milhões de acessos móveis

Soberano na música,
mas discreto na mídia

Murillo Constantino

O terceiro alerta de lucro em menos de um ano, feito pelo Carrefour
na última sexta-feira, deve piorar o humor dos investidores às vésperas
da importante reunião anual de acionistas. O maior grupo varejista da
Europa informou que o lucro do primeiro semestre na França deve
cair 35%, elevando temores quanto às perspectivas para o resultado
anual e levando as ações da companhia a uma queda de 6%.

O Brasil fechou o mês de maio de 2011 com mais de 215 milhões
de acessos na telefonia celular. Nos cinco primeiros meses do ano,
o Serviço Móvel Pessoal (SMP) registrou mais de 12 milhões de
novas habilitações (crescimento de 5,95% no ano). O número
absoluto de novas habilitações nos cinco primeiros meses de 2011
é o maior dos últimos 11 anos.

“

Apesar dos 50 anos de sucesso em sua carreira, Roberto Carlos
preservou sua imagem com poucas aparições em anúncios publicitários

Passei num posto
Shell e botei gasosa
com ICA. Minha
caranga está
uma brasa, mora!

Roberto Carlos
Em trecho do jingle para os postos

Shell veiculado na década de 60

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A Kawasaki Motores do Brasil Ltda. CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados 
a atender ao seguinte recall:

Data de início do atendimento:  20/06/2011.
Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Kawasaki.
Componente(s) envolvido(s): tanque de combustível e fiação principal.
Razões técnicas: possibilidade de trinca do tanque de combustível e oxidação ou curto-circuito 
na fiação principal.
Solução: aplicação de proteção suplementar na fiação principal, inspeção e, se necessário, a 
substituição do tanque de combustível e da fiação principal.
Risco: em casos extremos de utilização, existe a possibilidade de degradação (trinca) do tanque 
de combustível, podendo ocasionar vazamento de combustível e causar incêndio; em caso de 
oxidação ou curto-circuito da fiação principal, pode ocasionar falha ou interrupção no 
funcionamento do motor, podendo causar acidentes.

Kawasaki Motores do Brasil Ltda.         São Paulo, 14 de junho de 2011

COMUNICADO IMPORTANTE

Para informações adicionais consulte
uma Concessionária Autorizada Kawasaki.
Em São Paulo: (11) 4422-9309
Demais localidades: 0800 773 1210
www.kawasakibrasil.com
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ANO FABRICAÇÃO / MODELO Nº DE SÉRIE DOS CHASSIS COM FINAL

Andre Penner
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