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A Hewlett-Packard tem planos
de cortar empregos em uma uni-
dade dedicada ao desen-
volvimento de um sis-
tema para aparelhos
móveis. Segundo
uma fonte citada
pela agência Dow
Jones, devem ser
afetadas 275 pes-
soas. O número cor-
responde quase à meta-
de da equipe envolvida no
sistema WebOS. A HP comprou
o WebOS da Palm Inc por U$S
1,2 bilhão em 2010. Esse siste-
ma saiu dos planos da HP.

1.A expectativa do merca-
do é que a nova versão
do iPad venha com um
processador mais veloz,

que permitirá o carregamento
mais rápido de aplicativos.

2.Acredita-se que o apa-
relho suportará servi-
ços de quarta geração
(4G). Isso permitirá

ao usuário baixar e transmitir
dados a velocidades superiores
a 50 ou 100 Mbps. AT&T e Veri-
zon devem vender o iPad com
versão 4G.

O grupo francês Casino projeta
para 2012 uma maior participa-
ção das vendas e do lucro conso-
lidados gerados por países emer-
gentes em seu faturamento. Pa-
ra este ano, as vendas no Brasil,
Colômbia, Tailândia e Vietnã
devem representar 58% do fatu-
ramento, ante 52% em 2011. A
empresa, dona de 39% do Pão
de Açúcar, viu suas vendas cres-
cerem 68,2% no Brasil em 2011,
totalizando€ 7,8 bilhões. Para
os próximos anos, o Casino pre-
tende crescer internacional-
mente com lojas multiformato
e também em shopping centers.

A IBM demitiu esta semana
mais de mil funcionários nos

Estados Unidos, segundo
o site especializado em

tecnologia Computer-
world. Os cortes
ocorreram em diver-
sas unidades da em-
presa, segundo um

porta-voz da Allian-
ce@IBM/CWA Local

1701, que coleta dados
diretamente da equipe da

IBM. Um porta-voz da empresa
disse em comunicado que a
IBM “reequilibra constantemen-
te sua força de trabalho.”

Cátia Luz

N a manhã de ontem, a
rotina do Convento
Santíssima Trinda-
de, na zona sul de

São Paulo, foi quebrada. As ir-
mãs da congregação Servas
do Espírito Santo abriram os
portões da antiga construção
para acolher em seu jardim
“forasteiros” para um evento
estranho ao calendário das
festas religiosas e atividades

missionárias. O prédio, com
seus corredores intermináveis e
paisagens contemplativas, foi o
lugar escolhido pela francesa
L’Occitane para o lançamento
de sua segunda marca de cosmé-
ticos no País.

Inspirada em um convento no
sul da França transformado em
2008 em hotel e Spa pela própria
empresa, a Le Couvent des Mini-
mes chegará ao Brasil na segun-
da quinzena de abril e será vendi-
da com exclusividade nos super-

mercados Pão de Açúcar. A mar-
ca, que já existe em países como
França, Itália e Alemanha, entre
outros, terá mais de 30 itens, co-
mo fragrâncias e produtos para o
corpo e cabelos. Com preços em
média 30% mais baixos que os da
L’Occitane, a marca tem como
produto de entrada um sabone-
te de R$ 12. O mais caro é uma
colônia de R$ 88.

“Lá fora, a Le Couvent des Mi-
nimes é vendida apenas em per-
fumarias multimarcas. Será a
primeira vez que será levada pa-
ra um supermercado”, diz Anna
Chaia, presidente do Grupo
L’Occitane no País. “Trazer
uma nova marca nessa parceria
com o Pão de Açúcar foi mais
uma forma de ampliar nossos
canais de venda”, explica. Des-
de que assumiu o comando da
empresa, em 2009, a executiva
triplicou o número de lojas –
que passou de 24 para 90 unida-
des –, passou a vender os produ-
tos L’Occitane em 250 farmá-
cias e inaugurou o e-commerce
da marca no País.

Segundo João Edson Gravata,
diretor operacional do Pão de
Açúcar, a nova linha poderá ser
encontrada em 20 lojas da rede
no Estado de São Paulo. Tam-
bém estará em unidades de Brasí-
lia, Fortaleza e Rio de Janeiro,
além do site do Pão de Açúcar
Delivery. O critério para a esco-

lha das unidades foi uma maior
proporção de público A/B. “A
venda exclusiva de uma marca
de beleza premium e importada
é uma iniciativa que o nosso
cliente valoriza”, explica Grava-
ta. Todos os produtos da Le Cou-
vent des Minimes, assim como
os da L’Occitane, são produzi-

dos na única fábrica da empre-
sa, em Manosque, no sul da
França.

Para Marie-Oceane Gazu-
rek, gerente de projeto do gru-
po Troiano, que faz pesquisa e
desenvolvimento de marcas,
a estratégia da L’Occitane é
“uma manobra inteligente”.
“Como há uma mudança na
experiência de compra, é im-
portante a empresa entrar
com uma outra marca e pre-
servar a original”, afirma. “Es-
sa já é uma prática usada lá
fora. Em supermercados fran-
ceses, você compra, por exem-
plo, os produtos Bourjois, a se-
gunda marca da Chanel.”

Origem. O Couvent des Mini-
mes, ou o Convento dos Míni-
mos, fica nos Alpes da Alta-
Provence. Construído no sé-
culo 17, foi ocupado, logo
após a Revolução Francesa,
pelas Missionárias Francisca-
nas de Maria, que fizeram do
estudo da flora local uma das
atividades no convento.

AUTOMÓVEIS
Cresce fatia ‘emergente’
na receita do Casino

A americana General Motors
pode comprar uma participação
de até 7% na francesa Peugeot
Citroën como parte de uma no-
va aliança que as duas compa-
nhias estão negociando para
dar suporte para suas opera-
ções não lucrativas, afirmaram
fontes ao Wall Street Journal. O
negócio poderá ser anunciado
hoje e o investimento da GM
seria de cerca € 270 milhões
(US$ 360 milhões), com base
no valor de mercado da Peugeot
Citroën, que é de € 3,81 bilhões.
Ao comprar uma participação

no grupo francês, a GM tornará
a montadora sua primeira par-
ceira na Europa para partilhar
engenharia e custos de desen-
volvimento. Além disso, vai for-
necer fundos para ajudar a com-
panhia francesa a reduzir sua
dívida por meio da venda de ati-
vos, de acordo com as fontes.

TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 3
HP demite em unidade
de sistemas móveis

Yahoo acusa Facebook
de usar sua tecnologia

A briga relativa à marca iPad está
ganhando contornos cada vez
mais polêmicos. Depois de pro-
cessar a Apple na China e nos Es-
tados Unidos, a fabricante de te-
las para computadores Proview
revelou, em nota à imprensa, co-
mo teria sido trapaceada pela
Apple durante a venda do nome
iPad – então propriedade da Pro-
view em vários países.

O primeiro passo da Apple pa-
ra adquirir o nome do tablet foi,
segundo a Proview, a contrata-
ção de Graham Robinson, execu-
tivo da empresa britânica Farn-
combe International, como seu
“agente secreto”. Usando o pseu-
dônimo Jonathan Hargreaves,
Robinson começou as negocia-
ções com a Proview em Taiwan,
ocultando o fato de que negocia-

va em nome da Apple.
Quando perguntando sobre o

porquê de estar interessado pela
marca iPad, Robinson afirmou
que o termo seria o acrônimo pa-
ra IP Application Development,
uma companhia de fachada.

A Proview alega que Robinson
foi evasivo durante a negocia-
ção, não revelando a real inten-
ção da compra. “IPAD é uma

companhia recém-formada, e eu
estou certo de que você pode en-
tender que nós não estamos
prontos para divulgar o negócio
da companhia, uma vez que não
fizemos nenhum anúncio ao pú-
blico”, teria dito ele à Proview.

A Proview se preocupou em
avaliar as intenções do compra-
dor da marca, diz o comunicado.
“Mas mesmo a averiguação mais

cuidadosa é ineficiente quando a
outra parte está envolvida em
fraude internacional”, diz o por-
ta-voz da Proview, Cal Kenney.

A Apple mantém a posição de
que comprou os direitos da mar-
ca iPad em dez países anos atrás.
“A Proview se recusa a honrar o
acordo feito com a Apple na Chi-
na, e um tribunal de Hong Kong
ficou do lado da Apple nesse as-
sunto”, diz a Apple, segundo a
Fortune. A compra da marca te-
ria sido concluída 35 dias antes
do lançamento do tablet. / N.F.
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Proview acusa Apple de trapaça em negócio

PRESTE ATENÇÃO

Apple prepara
lançamento do
novo iPad no dia 7
Expectativa é que aparelho tenha conexão 4G e câmera com
resolução mais alta que a do iPad 2; nome não foi divulgado

CHARLES PLATIAU/REUTERS

Acordo entre General Motors e
Peugeot Citroën pode ser anunciado hoje

LIONEL BONAVENTURE / STAN HONDA/AFP

ANDRE LESSA/AE-12/8/2010

IBM faz corte de pessoal
nos Estados Unidos

O Yahoo exigiu que o Facebook
pague licença pelo uso de sua
tecnologia. A atitude pode tra-
zer disputas judiciais sobre que-
bra de patentes, que já ocorrem
na área de tecnologia, ao setor
de mídias sociais. A empresa
alegou ter direito a patentes
que abarcam os mecanismos
técnicos usados em anúncios,
controles de privacidade, feeds
de notícias e no serviço de men-
sagens instantâneas do Face-
book. Representantes das em-
presas se reuniram ontem para
negociar o uso de até 20 paten-
tes do Yahoo pelo Facebook.

Tecnologia. Nova versão não deve ter grande mudanças de design em relação ao iPad 2

1 MIL

L’OCCITANE
LANÇA NOVA
MARCA NO PAÍS
Produtos da Le Couvent des Minimes serão
vendidos com exclusividade no Pão de Açúcar

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR
Carla Peralva

A Apple deve apresentar a pró-
xima versão do iPad no dia 7
de março, em San Francisco,
Califórnia. “Nós temos algo
que você realmente tem de
ver. E tocar”, diz o convite que
a empresa enviou ontem à im-
prensa americana. Acompa-
nha o texto a imagem do dedo
de uma pessoa tocando o su-
posto novo tablet, o que refor-
çou as especulações de que o
aparelho terá tela de qualida-
de superior à do iPad 2.

Assim como ocorreu com o
iPhone 4S (aguardado ansiosa-
mente pelos fãs da marca como
“iPhone 5”), o terceiro tablet da
Apple deve vir com mais mudan-
ças nos componentes da parte
de dentro do que na de fora. Ru-
mores noticiados por sites de
tecnologia apontam como única
diferença externa uma espessu-
ra 1 milímetro mais grossa que a
versão anterior.

Embora isso vá contra o princí-
pio da Apple de sempre produzir

aparelhos mais leves e mais fi-
nos, faz sentido o novo iPad ser
um pouco mais encorpado. O
aparelho suportará, ao que tudo
indica, os serviços da quarta gera-
ção (4G) de telefonia móvel, que
permite baixar e transmitir da-
dos a mais de 100 megabits por
segundo (Mbps) e 50 Mbps, res-
pectivamente.

O Wall Street Journal afirmou
neste mês que as operadoras
americanas AT&T e Verizon ven-
derão o novo iPad na versão 4G,
conhecida também como Evolu-
ção de Longo Prazo (LTE, na si-
gla inglês). A notícia dá mais pe-
so ao rumor, já que essas compa-
nhias são as únicas a oferecer
LTE nos Estados Unidos, confor-
me observa a publicação online
Business Insider.

A probabilidade de o próximo
iPad ter um processador mais ve-
loz também é alta. Espera-se que
o aparelho contenha o chip A6
quad-core (de quatro núcleos),
o que permitirá o carregamento
mais rápido de aplicativos e um
melhor desempenho geral.

A câmera também apresenta-
ria evolução. Imagens do produ-
to divulgadas em sites de tecno-
logia mostram uma abertura
maior na parte superior e levam
a crer que o aparelho tenha uma
câmera de 8 MP, como a do iPho-
ne 4S, afirma o Business Insider.

A resolução das câmeras do
iPad 2, curiosamente, não é reve-
lada pela Apple. Acredita-se que
elas não cheguem a 1 megapixel.

Ao analisar o produto no ano pas-
sado, a Wired qualificou o recur-
so como rudimentar para um ta-
blet de US$ 500. Dessa forma, a
expectativa é de que a empresa
compense essa falha com uma câ-
mera que filme full HD.

Preço. Diante de tablets con-
correntes vendidos a valores

mais baixos, espera-se ainda que
a Apple adote uma política de
preços que deixe a versão ante-
rior do tablet mais barata. A es-
tratégia da companhia seria pas-
sar a cobrar US$ 399 pelo iPad 2,
segundo o Business Insider.

“Uma coisa que aprendemos
no ano passado é que muitas pes-
soas não têm problema em pas-

sar por cima do iPad por um ta-
blet barganhado por uma gran-
de marca”, argumenta o site. O
TouchPad, da HP, vendido a um
preço promocional de US$ 99,
provocou fila de espera, e o Kin-
dle Fire, da Amazon, já teria ul-
trapassado as 5 milhões de uni-
dades.

Mas, independentemente do
preço, a Apple já aguarda gran-
des filas em frente às suas lojas
na data de lançamento. Ainda
não há previsão de quando o no-
vo tablet começa a ser vendido.
No caso do iPad 2, passaram-se
sete dias entre o anúncio e a che-
gada às lojas.

O aparelho, pela lógica, está
sendo chamado de iPad 3. Mas,
assim como o iPhone 5 não suce-
deu o iPhone 4, pode ser que o
tablet mais famoso do mundo le-
ve outro nome. O presidente da
Apple, Tim Cook, que ocupou o
cargo deixado por Steve Jobs, é
esperado para apresentar o no-
vo aparelho.

É O NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS

DEMITIDOS PELA
IBM NOS EUA

Estreia. Anna, da L’Occitane: nova linha chega em abril
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




