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Rádio Estadão ESPN amplia mercados
uc

Emissora criada em parceria entre os dois grupos, que completou ontem um ano no ar, terá transmissão ainda este ano para Rio e Brasília
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● Avanço

foi a expansão da audiência
da Estadão ESPN FM em janeiro
na comparação com dezembro
do ano passado, segundo o
Ibope, número bem acima da
expansão do mercado como
um todo, que ficou em 3,2%

Força. Para Hartenstein, os
dois grupos querem deixar claro

Esporte e notícias. O treinador do São Paulo, Leão (C), em entrevista ontem na ‘Estadão ESPN’
que a rádio é uma extensão do
conteúdo de qualidade das duas
empresas em outros meios – TV,
jornal e internet. Juntas, as duas
companhiastêmmaisde700jornalistas. “Fazemos questão de
terasmesmaspessoasqueapare-

cem na TV e escrevem na internet participando do projeto da
rádio. É uma forma de mostrarmos que a Estadão ESPN representa a continuidade de uma experiência. Não se trata de um
projeto independente.”

persky.Umdossitesestavaregistradoemnomedeumusuário localizado em Goiânia.

Aplicativos infectavam
perfis de usuários, que
eram usados para
inflar popularidade de
páginas de empresas
Murilo Roncolato
Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

Top Imobiliário
será entregue
hoje em SP
O Top Imobiliário, considerado
o principal prêmio do setor de
imóveis no Brasil, será entregue
hoje,emuma cerimôniaque será
realizada na Sala São Paulo, na
capital paulista, às 19 horas. Essa
é a 19.ª edição do Top Imobiliário, uma realização do jornal O
Estado de S. Paulo, com apoio
daCaixaedaComgáseparticipação do Secovi-SP, o sindicato da
habitação.
Oprêmio éentregue àsempresas que obtiveram melhor desempenhonosetornoanopassado, de acordo com um ranking
elaboradopelaEmpresaBrasileira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp).Ostroféusserãoda-

Curtir. O Facebook colocou um sinal de ‘like’ na sua sede

200 e-mails que seu atual presidente, Mark Zuckerbeg, na época
aluno de Harvard, trocou com um
designer que reivindica nos tribunais metade da popular rede social, em uma tentativa de desmontar um processo que começou em 2010.
Os advogados do Facebook
apresentaram, perante um tribu-

nal de Nova York, um pedido para que o caso apresentado por
Paul Ceglia seja anulado. No processo, apresentado em 2010,
Ceglia incluiu parte das mensagens que garante ter enviado a
Zuckerberg em Harvard.
O Facebook argumenta que o
suposto contrato apresentado
por Ceglia para reivindicar metade da rede social é falso e acusa
o designer de ter falsificado alguns dos e-mails, e por isso considera que o processo é uma
“fraude” em sua totalidade. / EFE

usuários infectados por aplicativos do tipo “Mude a cor do seu
perfil” – gente que não necessariamente admira a marca “curtida” ou que até acaba ficando

com raiva da empresa por ver
seu rosto exposto onde ela nunca pensou em estar.
Oesquemaétotalmentebrasileiro, segundo o analista da Kas-

● O Facebook divulgou ontem

dos às dez melhores companhiasdecadacategoria–construtoras, incorporadoras e
vendedoras.
Personalidade. Um prêmio
especial, à Personalidade do
Ano, será dado ao profissional que mais contribuiu para
o desenvolvimento do setor,
conforme votação pela web.
Os concorrentes deste ano
sãoErnestoZarzur(presidente do conselho de administração e sócio fundador da EZ
Tec), João Crestana (presidente do Conselho Consultivo do Secovi-SP e da Comissão Nacional da Indústria
Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção),WalterLafemina (membro do Conselho de Administração da Brookfield) e José
Grabowsky (presidente da
PDG Realty).

Credicard anuncia
entrada no varejo virtual

Involuntariamente. Para to-

ROBERT GALBRAITH/REUTERS–11/2/2012

Empresa acusa
designer de fraude

O mesmo vale para o Grupo
Estado,segundoGenesini.“Ocaminho é a presença multiplataforma e multimarcas. Com a Estadão ESPN, mostramos que a
nossa ambição para o meio rádio
aumentou muito”, diz.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B13.

Criminosos vendem
‘likes’ no Facebook

Aplicativos como “Veja quem visitou o seu perfil” ou “Mude a
cor do seu perfil” não são apenas
brincadeirasdesagradáveisdealgum hacker que quer se divertir.
Elesservemtambémpara umesquema fraudulento de venda de
“curtidas” (ou “likes”) a empresasansiosasporaudiênciano Facebook.
Umainvestigação feita porFábio Assolini, analista da Kaspersky Lab e integrante do Grupo
de Análise e Resposta a Incidentes de Segurança (Aris), revela
que cibercriminosos brasileiros
vendem pacotes de “curtidas”
que variam de R$ 50, para mil “likes”, a R$ 3.990, para 100 mil “likes”.
“Uma maneira rápida e fácil,
adquira cem mil curtidas em sua
fan page no Facebook. Compre
este plano, escolha a melhor forma de pagamento que desejar”,
diz o site que comanda o negócio
– encontrado sob os domínios
publicidadesonline.com e publicidadesonline.net.Elesforamretirados do ar após Assolini comentaro comércio de“likes” em
um blog.
Defato,acompanhia quecompra o serviço consegue movimentar o seu perfil na rede social. Mas o que ela pode não saber é que isso é feito às custas de

HÉLVIO ROMERO/AE

siv
a

valores éticos”, diz o executivo.
“E é mais fácil começar um novo
projetocomduas marcas járeconhecidas pelas pessoas em outros meios.”
ArádioEstadãoESPN,transmitida pela FM 92,9 e pela AM 700,
foiumamaneiradeoGrupoEstado também organizar o perfil de
suapresença nomeio rádio.A Eldorado, que já tinha uma parceria com a ESPN desde 2007, foi
remanejada para a frequência
FM 107,3, com o nome Eldorado
Brasil 3000, para resgatar seu
perfil original, mais dedicado à
música e à sustentabilidade, deixando a transmissão de notícias
a cargo da Estadão ESPN.
Os números do Ibope, segundoosexecutivos,começam aevidenciar que o ouvinte, ao longo
dos últimos meses, entendeu
queexisteuma novaopçãoderadiojornalismo. No mês de janeiro de 2011, a audiência da FM
92,9 aumentou 49% em relação a
dezembro de 2010 – uma expansão bem acima da média do mercado no mês, que ficou em 3,2%.
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taram seus laços na internet: o
site da ESPN hoje está hospedado no portal do Estadão, simbolizando o “casamento” dos princípios jornalísticos das duas
companhias. “Trata-se da união
de duas marcas que prezam os
mesmos princípios: integridade
e independência na cobertura
jornalística”, afirma Genesini.
A Estadão ESPN é o único produto de compartilhamento de
marca da ESPN em todo o mundo. Segundo Germán Hartenstein, presidente da empresa no
Brasil, a relação de confiança foi
fundamental para que a parceria
fosse concretizada. “A ESPN
não aliaria sua marca com uma
empresa que não refletisse seus

A

A rádio ‘Estadão ESPN’, que
completou ontem um ano no
ar, veio para alinhavar a estratégia de extensão de marcas
do Grupo Estado e da ESPN,
líder mundial em conteúdo esportivo. A parceria entre as
empresas, que também se estendeu para a internet, ganhará novos frutos em breve. Já está definido o início da transmissão da rádio para os mercados do Rio de Janeiro e de Brasília ainda este ano.
Segundo o diretor-presidente
do Grupo Estado, Silvio Genesini, a criação da rádio Estadão
ESPN foi uma forma de os grupos aumentarem sua presença
em uma mídia que ganha espaço
à medida que aumenta a necessidade do cidadão por informação
emtemporeal. “Foi umaestratégia de extensão de marca em um
meio cada vez mais valorizado.
Para o Grupo Estado, foi também o início de uma plataforma
importante de esportes, que vai
nos ajudar nesse caminho para a
Copa de 2014 e a Olimpíada de
2016”, explica.
Além da parceria com a rádio,
asduasempresastambémestrei-

CORREÇÃO
Diferentemente do publicado ontem na reportagem
‘Português Ongoing negocia
compra do iG’, a controladora dos jornais Brasil Econômico, O Dia, Meia Hora e
Marca Brasil é a empresa
Ejesa, na qual a Ongoing detém uma fatia de 29,9%. Em
relação ao fim do jornal
Meia Hora, a Ejesa esclarece
que apenas a edição de São
Paulo deixou de circular.

Toda sexta no Estadão.

mar conta de um perfil no Facebook, os cibercriminosos
geralmente criam aplicativos
falsos com motes apelativos
para atrair usuários e convencê-losabaixaro que,na verdade, é uma porta para um malware (software usado para
fins criminosos).
A pessoa, sem saber, está
instalando um plug-in no navegador (Firefox ou Chrome)
que roubará o seu nome de
usuário e senha, não importa
quantas vezes eles forem trocados.
A menos que o plug-in seja
excluído, ele continuará lá como um espião – e com o poder
de usar o seu perfil como bem
entender. Caso o usuário suspeite ter instalado aplicativos
maliciosos ou plug-ins estranhos, é aconselhável verificar
asextensõesnonavegador,segundo Fábio Assolini.
O analista alerta que é provável que o plug-in tenha um
nome conhecido, como Adobe Flash Player, um dos mais
populares na web e usado comoiscaemoutrosataquesvirtuais. Essa extensão fará o
usuário acessar o Facebook
pelo domínio que começa em
http:// em vez de https://, que
representa o site seguro.

Empresa espera faturar
R$ 200 milhões este ano
com shopping online,
lançado em parceria com
o Comprafacil.com
Altamiro Silva Júnior

A Credicard, financeira do Citibank, anunciou ontem a entrada
no mercado de vendas online. A
empresa criou o portal Shopping Credicard e espera faturamento de R$ 200 milhões no primeiro ano de operação.
O portal vai reunir produtos
de várias lojas em um único site
e, inicialmente, só vai aceitar pagamento com os cartões da marca, a bandeira Diners e os plásticos do Citi. Segundo o presidente da Credicard, Leonel Andrade, até o fim deste semestre, a
loja virtual vai aceitar todos os
cartões. Outra meta é ampliar o
número de lojas do portal, que
nasce com seis unidades.
Além das lojas tradicionais, o
portalterá umespaço para avenda de produtos associados a Roberto Carlos. O cartão que o can-

zem que o Facebook, hoje
com mais de 36,1 milhões de
brasileiros, costuma ser eficiente na exclusão deaplicativos cuja intenção é espalhar
vírus pela rede. Mas, apesar
dos esforços, a empresa diz
ser necessária a colaboração
do usuário. “Em caso de dúvida, confirme antes com seu
amigo se aquela mensagem
ou post é segura”, disse a empresa em uma de suas campanhas.

SYDNEY

O novo iPad, da Apple, encontrou um obstáculo na Austrália,
após um órgão regulador de problemas relacionados a consumidores acusar a empresa de realizar promoções enganosas.
A Australia Competition and
Consumer Commission disse
que pedirá a um tribunal federal
que obrigue a Apple a garantir
que os consumidores estavam
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Expansão. O Citibank vai man-

ter o foco no segmento de alta
renda e traçou a meta de abrir
100 mil contas correntes este
ano. Se a meta for cumprida, o
banco deve encerrar este ano
com um total de 500 mil contas.

Apple acusada de enganar clientes

Popular. Especialistas di-


 

tor lançou com a Credicard já
tem 180 mil unidades emitidas.
Paracriaro portal, aCredicard
fechou parceria com o site Comprafacil.com. A empresa promete não ter problemas de logísticas, comuns no comércio eletrônico. Segundo Leandro Siqueira,
diretor de Marketing e Atendimento do Comprafacil.com, a
empresaaumentounoanopassado em 70% o número de transportadoras que prestam serviço
para o site.
A Credicard tem 7 milhões de
cartões emitidos e atua em segmentos como seguros, financiamentos e adquirência (credenciamento de lojistas para aceitarem bandeiras de cartões).
Em 2011, os cartões da financeira movimentaram R$ 32 bilhões. Desse total, R$ 3,1 bilhões
foram gastos em comércio eletrônico.

  

cientesdasreaiscapacidadestécnicas do aparelho, corrija seus
anúncios e restitua o dinheiro a
quaisquer compradores afetados pela publicidade enganosa.
As promoções da Apple para o
iPad com tecnologia Wifi e 4G
afirmam que compradores podem se conectar a uma rede de
dados 4G na Austrália com um
cartão SIM, mas esse não é o caso, disse o órgão regulador, em
nota. / REUTERS

