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PROMOÇÃO

Presidente da Unilever Brasil assume a
operação na América do Norte

PESQUISA

Estudo revela uso crescente de dispositivos
móveisnas organizações brasileiras

Previsto anteriormente para
ocorrer neste mês no Rio de Ja-
neiro, o anúncio sobre os lo-
cais que receberão o jogo de
abertura e a partida decisiva
da Copa do Mundo foi adiado
para outubro pela Fifa por con-
ta dos atrasos nas obras dos es-
tádios brasileiros. Entretanto,
o ministro dos Esportes, Orlan-
do Silva, afirmou ontem que
solicitará à entidade para ante-
cipar a decisão sobre as arenas
que sediarão as duas partidas.

“Com as garantias de Brasí-
lia, Belo Horizonte, Salvador e
São Paulo aprovadas no Comi-
tê da Copa, vou propor à Fifa
para antecipar decisão sobre o

jogo de abertura”, afirmou o
ministro através de sua conta
no microblog Twitter, ao citar
as capitais brasileiras que dis-
putam a sede do primeiro jogo
do Mundial no país. Já a cidade
do Rio de Janeiro é a grande fa-
vorita para abrigar a final da
Copa do Mundo no Brasil.

A intenção de Orlando Silva
ocorreu no mesmo dia que o
Comitê Organizador Local
(COL) da competição divulgou
a aprovação das garantias fi-
nanceiras para viabilizar a
construção do novo estádio do
Corinthians, em Itaquera, zo-
na leste da capital paulista.
“Esse era um requisito básico
para a cidade ter protagonis-
mo em 2014”, comentou o mi-
nistro dos Esportes em outro
comentário na rede social.

A briga entre as quatro capi-

tais brasileiras para sediar o jo-
go de abertura da Copa do
Mundo deve-se à importância
do evento devido à sua dimen-
são, que em visibilidade, es-
trutura necessária, quantida-
de de turistas e número de jor-
nalistas credenciados supera
até mesmo a partida decisiva
do Mundial.

Depois de um ano
Em agosto do ano passado,
uma reunião ocorrida no Palá-
cio dos Bandeirantes, em São
Paulo, entre Ricardo Teixeira,
presidente do COL, Geraldo Al-
ckmin, governador de São Pau-
lo, Gilberto Kassab, prefeito da
capital paulista, e Francisco Vi-
dal Luna, secretário estadual
de economia e planejamento,
definiu a arena em Itaquera co-
mo sede dos jogos da Copa na

cidade de São Paulo e provável
local de abertura do torneio.

À época do anúncio, o comi-
tê paulista havia indicado o es-
tádio do Morumbi para o Mun-
dial, local que foi vetado por
Ricardo Teixeira. Outra opção
era a construir uma arena em
Pirituba, zona norte de São
Paulo, mas os organizadores
paulistas afirmaram que não
haveria tempo hábil para er-
guer o novo estádio até a data
da Copa junto com o comple-
xo de eventos e feiras previs-
tos para a área.

“Do ponto de vista político,
São Paulo está definida. Ago-
ra, falta cumprir os rituais”,
diz o prefeito da capital paulis-
ta, Gilberto Kassab, sobre a
atual situação da cidade para
abrigar o jogo de abertura do
Mundial. ■ Redação

Ministro quer local do 1º jogo antes de outubro

Após quatro anos no país, Kees Kruythoff vai liderar a América do
Norte e Miguel Kozuszok, vindo de Cone Sul, assumirá a operação
da Unilever Brasil e também será responsável pela América Latina.
Segunda maior operação da empresa no mundo, a Unilever Brasil
conta com cerca de 12 mil funcionários, 12 fábricas e quatro escritórios
nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco.

A edição 2011 da pesquisa patrocinada pela Unisys sobre
“Consumerização de TI” aponta que os brasileiros são grandes usuários
de dispositivos móveis e mídias sociais no trabalho. Cerca de 37% dos
trabalhadores que utilizam as tecnologias da informação como parte de
seu dia a dia utilizam smartphone para acessar aplicações das suas
empresas e o uso de tablets atinge 22%, contra 13% da média mundial.

Há um ano, reunião
entre Ricardo
Teixeira e o comitê
paulista havia
indicado o estádio
do Corinthians como
sede dos jogos da
Copa em São Paulo
e provável local para
receber a partida de
abertura do torneio

Orlando Silva pedirá à Fifa
para antecipar o anúncio
sobre o estádio que abrirá
a Copa 2014
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 29.
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