
O termo “iPhone” foi o mais
procurado na internet em 2011
segundo o Yahoo, superando
buscas por celebridades e gran-
des acontecimentos do ano.

A companhia de mídia digital
disse que o aparelho da Apple
mostrou-se mais popular do
que a celebridade de reality

show Kim Kardashian, a canto-
ra Katy Perry e a cantora e atriz
Jennifer Lopez, que ficaram en-
tre os cinco primeiros coloca-
dos. A norte-americana Casey
Anthony, inocentada da morte
de sua filha após um julgamen-
to muito acompanhado, ficou
em segundo lugar.

“É a primeira vez desde 2002
que temos um dispositivo em
primeiro lugar, que é o iPho-
ne”, disse a analista de tendên-

cias do Yahoo Vera Chan, duran-
te a teleconferência em que
anunciou os resultados do déci-
mo ano do ranking. “Há nove
anos, o console PlayStation2 fi-
cou no topo da lista das buscas.

Chan disse que o iPhone aju-
da a facilitar movimentos políti-
cos ao redor do mundo e disse
que o aparelho incorporou a vi-
são de Steve Jobs, cofundador
da Apple morto em outubro.

Além do julgamento de Casey

Anthony, o terremoto no Japão
e Osama bin Laden, morto em
ação dos Estados Unidos no Pa-
quistão no começo do ano, fo-
ram as únicas notícias entre os
dez primeiros colocados entre
as buscas no Yahoo. “É muito ra-
ro ver acontecimentos entre os
primeiros colocados em busca,
pois as notícias já estão nos jor-
nais”, diz Chan. A lista é basea-
da em bilhões de buscas feitas
por internautas. ■ Reuters

Com a instalação em São Paulo
de um dos três centros de opera-
ções de segurança da informação
que a Telefônica criou em 2011, a
empresa reforça a estratégia de
atuar no mercado corporativo
em áreas correlatas ao seu negó-
cio principal. “Estamos nos fir-
mando como integrador, indo
além de telecomunicações, mas
em áreas afins. Segurança traz va-
lor para nossos produtos de co-
nectividade”, diz Vladimir Bar-
bieri, diretor-executivo do seg-
mento empresas da Telefônica/
Vivo, que tem 2 mil grupos eco-
nômicos como clientes.

Os outros dois centros ficam
no Peru e na Espanha. A esco-
lha do Brasil deveu-se à sua im-
portância para os negócios da
Telefônica – o país representa
metade do faturamento do gru-
po na América Latina. Além dis-
so, a região tem conquistado im-
portância para multinacionais
que são clientes da Telefônica.

Pacotes de serviços

A empresa não revela o investi-
mento nos centros, que são co-
nectados e usam as mesmas fer-
ramentas e bases de dados, o
que permite que funcionem de
forma redundante. “Eles pres-
tam serviços 24 horas por dia,
sete dias por semana, com técni-
cos especializados. É uma estru-

tura cara para um cliente man-
ter de forma dedicada e exclusi-
va”, observa Barbieri. A Telefô-
nica prestava serviços na área,
mas em 2011, criou pacotes “de
prateleira”, com serviços e pro-
dutos, e realizou modificações
em um prédio no Belenzinho
(SP) para instalar o centro e co-
nectá-lo aos outros dois. O alvo
inicial das ofertas são atuais
clientes, mas não-clientes po-
dem contratar as soluções.

Para o Barbieri, o principal be-
nefício trazido pela compra da Vi-

vo pela Telefônica, em 2010, foi
o aumento de capilaridade fora
de São Paulo. Embora prestasse
serviços em outros Estados, an-
tes do negócio, a Telefônica ti-
nha escritórios comerciais em
quatro ou cinco cidades fora de
São Paulo. Agora, oferece servi-
ços em dez municípios.

Neste ano, Barbieri coorde-
nou a integração de processos e
portfólios. Agora as ofertas da
área corporativa incluem solu-
ções fixas e móveis, bem como
uma estrutura de pré e pós-ven-

da única. Para 2012, a meta é de-
senvolver produtos sinérgicos e
ampliar a presença fora de São
Paulo. “Não vai mais importar
se chegamos a uma empresa
com rede fixa ou móvel. Vamos
desenvolver em conjunto pro-
dutos na área de conectividade,
principalmente dados fixo e mó-
vel”. Ainda não há definição se
a marca Vivo será adotada de
forma única também no merca-
do corporativo, como ocorrerá
no segmento residencial até o
segundo trimestre de 2012. ■

O Blackstone Group e a Bain Ca-
pital estão preparando, com só-
cios asiáticos, uma oferta de
compra integral do Yahoo, em
uma transação que avalia o site
em cerca de US$ 25 bilhões, in-
formou uma fonte próxima da
negociação. A oferta do consór-
cio, que incluiria o chinês Aliba-
ba Group e a japonesa Softbank,
ainda não está finalizada.

O Alibaba, gigante chinês do
comércio eletrônico, informou
à Reuters que ainda não decidiu
se fará oferta pelo site. A compa-
nhia chinesa quer recomprar os
40% de participação que o
Yahoo detém de seu capital.

“O Alibaba definitivamente
deseja recomprar a participação
que o Yahoo detém na empresa,
e, portanto, o que quer que per-
mita que eles o façam será algo
que tentarão”, disse Dick Wei,
analista do JPMorgan, acrescen-
tando que o Alibaba pode finan-
ciar a transação assumindo
maiores dívidas ou encontran-
do um sócio estratégico.

O Alibaba, dirigido pelo bilio-
nário Jack Ma, fundador e presi-
dente-executivo do site, tem liga-
ções com alguns dos mais conhe-
cidos fundos mundiais de capital
privado. Um grupo de investido-
res, liderado pelo fundo Silver La-
ke, adquiriu 5%da companhia re-
centemente, por US$ 1,6 bilhão.
Blackstone, Bain e Softbank não
quiseram comentar. Representan-
tes do Yahoo não foram localiza-
do pela reportagem. ■ Reuters
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Parceria entre Singapore Airlines
e Virgin Austrália é aprovada
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Alugue Temporada expande operações
para o Norte e Nordeste do país
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Com novo QG de segurança,
Telefônica ataca empresas

“iPhone” é o termo mais buscado na web
Aparelho da Apple supera
celebridades e grandes fatos
segundo levantamento do Yahoo

O site Alugue Temporada, de anúncios de aluguel de imóveis para

temporada, do grupo americano Home Away, quer expandir a área de

atuação para o norte e nordeste brasileiro e ampliar a atual oferta,

de 11 mil imóveis para 16 mil, até o final do ano. Nos últimos 12 meses

encerrados em setembro, o grupo americano, que atua em sete países,

registrou a receita global de US$ 217,2 milhões. Thais Moreira

A Comissão de Concorrência e Consumo da Austrália (ACCC) aprovou

a aliança entre Singapore Airlines e Virgin Austrália. A parceria

passa a valer ainda em 2011. O começo do processo de codeshare

está programado para o início de 2012. Também serão desenvolvidas

em conjunto as atividades de distribuição, venda e marketing.

Clientes das duas terão acesso irrestrito aos programas de milhagem.

EMPRESAS

Grupo espanhol instala no país uma das três unidades de segurança da informação

para o mercado corporativo, com estratégia de atuar como integradora de serviços
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