
AComissão deDefesa do Consu-
midor (CDC) da Câmara dos De-
putados aprovou a realização de
uma audiência pública com re-

presentantes do Google e do Fa-
cebook. De autoria do deputado
Paulo Pimenta (PT/RS), a ideia
é entender como essas compa-
nhias utilizamos dados de inter-
nautas brasileiros.
A polêmica no Brasil come-

çou no início do mês , quando o

Google decidiu unificar 60 polí-
ticas de privacidade. A medida
colocou emummesmo ambien-
te as informações que seus usuá-
rios inseriam em diversos pro-
dutos. O Ministério da Justiça
pediu que a companhia se expli-
casse sobre essamedida pois há

o temor de que a empresa ven-
da as informações dos usuários.
O movimento gerou dúvidas

também sobre a forma como o
Facebook se vale das informa-
ções de seus usuários. A data
da audiência ainda não foi defi-
nida. ■ IT Web

AChinaMobile, maior operado-
ra domundo em assinantes, te-
ve alta de 4,6%, para 33,9 bi-
lhões de iuans no lucro líquido
do quarto trimestre, de acordo
com cálculos da Reuters com
base em números do fechado
do ano. Analistas esperavam
33,2 bilhões de iuans. O resulta-
do foi impulsionado pelasmaio-
res receitas com serviços de da-
dos, que compensaram os gran-
des subsídios que a companhia
dá aos telefones.
A operadora, que tem valor

de mercado de US$ 218 bilhões
e compete com China Unicom e
China Telecom, pode ver o cres-
cimento acelerer ainda mais se
fechar um negócio com a Apple
para vender iPhone.

A China Mobile vem tentan-
do aumentar os gastos médios
do maior mercado de telefonia
móvel do mundo, em apenas
15% das 988 milhões de linhas
usam banda larga 3G. A adoção
do padrão de origem chinesa
TD-SCDMA, que analistas consi-
deram inferior às tecnologias in-
ternacionais adotadas pelos
principais concorrentes, é uma
barreira aos esforços para garan-
tir a aliança com a Apple e atrair
usuários de telefones de última
geração. No entanto, a Apple po-
de acabar com esse empecilho
se adotar nas próximas versões
do iPhone um chip que aceite
TD-SCDMA, disseram executi-
vos em coletiva ontem.
A Apple já tem acordos com

China Telecom e Unicom para
venda do iPhone. A companhia
planeja investir 131,9 bilhões
de iuans (US$ 21 bilhões) neste
ano em meio aos esforços para
melhorar a tecnologia e aumen-
tar a cobertura no país. Isso re-
presenta uma alta de 2,6% so-
bre 2011. ■ Reuters

A mexicana Neoris nasceu de
uma gigante de faturamento
anual de US$ 15 bilhões, a Ci-
mentex, mas hoje em dia, en-
frenta o desafio de ser uma pe-
quena empresa no mundo das
grandes companhias de servi-
ços de TI, como as concorren-
tes Accenture e Deloitte. Fru-
to de uma separação da área
de desenvolvimento de siste-
mas da cimenteira mexicana,
em 2000, a companhia agora
se prepara para atingir fatura-
mento de cerca de R$ 750 mi-
lhões em 2012.
O valor representa cresci-

mento de 37% na operação da
Neoris, que é o quanto a compa-
nhia cresceu também em 2011.
“Não há motivos para crer que
não vamos atingir o mesmo nú-
mero”, diz o presidente mun-
dial da Neoris, o argentino
Claudio Muruzábal.
No Brasil, quarto maior mer-

cado da companhia, atrás de Es-
tados Unidos, Espanha e Méxi-
co, o aumento da receita será
maior, de 50%. “As empresas
estão crescendo e precisam ser
mais competitivas, e isso passa
por investimento em tecnolo-
gia”, diz. Especializada nos sis-
temas da alemã SAP, a empresa
atende principalmente grandes
companhias como EMS, CPFL e
Wilson Sons, por exemplo.
Atualmente, a região da Améri-
ca Latina é responsável porme-
tade da receita da Neoris.
Muruzábal espera colher nes-

te ano colher frutos de investi-

mentos feitos no Brasil em2011,
que incluem a contratação de
200 profissionais, abertura de
escritório em Belo Horizonte e
a criação de um centro de de-
senvolvimento e suporte emBa-
rueri, em São Paulo. Entre as
áreas com maior potencial de
crescimento estão mobilidade,
com a implementação de siste-
mas em smartphones e tablets.

Omovimentode expansão fei-
to é parte da estratégia focada no
crescimento orgânico, o oposto
doqueaconteceu logoapós acria-
çãodaempresa, em2000, quan-
do o pontapé para atuação da
Neoris foi o aumento via aquisi-
ções, comcompradedez compa-
nhias em dois anos. As compras
incluíram uma divisão da Arthur
Andersen, de consultoria. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

INDÚSTRIAFARMACÊUTICA

GlaxoSmithKline fatura¤ 470 milhõescom
venda de marcas não controladas na Europa

CONSUMO

Setor de shopping deve crescer acima de
13%este ano, estima Ibope Inteligência

Marcela Beltrão

Alexandre Rezende

Google e Facebook são chamados a depor

Pequena entre gigantes,
Neoris investe tudo no país

O crescimento domiciliar e da renda real, aliado à baixa taxa
de desemprego, vão impulsionar o mercado de shopping centers
no Brasil a registrar um aumento de 13,5% em 2012 em relação
ao ano passado, segundo estimativas do Cadastro de Shopping
Center, base de dados do Ibope Inteligência. A previsão é encerrar
o ano com 470 shoppings e aproximadamente 11 mil novas lojas.

As duas empresas vão prestar
informações na Câmara sobre
uso de dados dos internautas

“

A GlaxoSmithKline fechou acordo para vender várias marcas de
remédios não controlados na Europa à belga Omega Pharma por
¤ 470 milhões e adiou o desinvestimento da pílula emagrecedora Alli.
A venda para a Omega deverá render, em termos líquidos,
310 milhões de libras (US$ 486 milhões), que os acionistas podem
receber ao longo de 2012, informou a fabricante ontem. Reuters

EMPRESAS

Resultado trimestral
da maior operadora
do mundo em
assinantes fica
acima do esperado
pelo mercado e
é impulsionado por
serviços de dados

TELEFONIA

No Brasil, as
empresas estão
crescendo e
precisam ser mais
competitivas,
e isso passa por
mais investimentos
em tecnologia

Claudio Muruzábal
Presidente mundial da Neoris

A companhia mexicana foca no atendimento próximo ao cliente para se diferenciar
de gigantes como Accenture e Deloitte no mercado global de consultoria de TI

Lucroda
ChinaMobile
cresce4,6%

OargentinoMuruzábal,
presidentemundial

daNeoris: crescimento
de50%noBrasil

RAIO X

A Neoris surgiu dentro da 
mexicana Cemex

Fonte: empresa

RECEITA

US$ 300 milhões
CRESCIMENTO EM 2011

34%
FUNCIONÁRIOS

3,5 mil
CLIENTES

250
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 24




