
A HP apresentou ao mercado
brasileiro seu primeiro ultra-
book, o Folio, na mesma sema-
na em que a Sony se rendeu ao
formato, mais leve e tão poten-
te quanto os notebooks.

Tal qual o modelo anunciado
pela japonesa, a versão da fabri-
cante norte-americana prome-
te bateria com autonomia de
até nove horas, em uso.

O produto tem 18 milímetros
de espessura e pesa 1.499 quilo.
A tela Brightview HD tem 13,3
polegadas e o teclado é retroilu-
minado por leds. O produto che-
ga às prateleiras com preço suge-
rido de R$ 3.799.

Trata-se de um valor ainda
salgado para que o produto caia
no gosto popular.

Pesquisa de mercado indica
que o preço, aliás, ainda é um
entrave para a comercialização
de ultrabooks no país. O valor
de venda, computados os impos-
tos, pode superar em até três ve-
zes os preços de notebooks.

Mas a expectativa é que o merca-
do cresça. Relatório recente da
consultoria Juniper Research
prevê que as vendas de dispositi-
vos móveis, incluindo tablets,
ultrabooks e notebooks, do-
brem nos próximos cinco anos.

Ultrabooks e tablets deverão
conduzir o crescimento, revela
o estudo. Juntos, esses equipa-
mentos vão ser responsáveis
por 73% do mercado em 2016.
A estimativa é que seja comer-
cializado178 milhões de ultra-
books, volume três vezes supe-
rior ao dos tablets.

Ao que tudo indica, a Sony
continua na lanterna. Isso por-
que apesar de aderir ao formato
bem depois das concorrentes
Asus, Acer e Samsung, terá pela
frente uma rival já posicionada
quando os primeiros modelos
desembarcarem por aqui.

Com o anúncio da HP, quan-
do o Vaio T Series chegar ao mer-
cado brasileiro, com preço um
pouco mais leve (R$ 2,2 mil) e al-
guns gramas mais pesados (1,6
quilos), terá de convencer um
consumidor tentado a migrar
do notebook para o tablet que
deve continuar como o queridi-
nho por um bom tempo.

Velocidade de troca
Hoje o chamariz para o consumo
é a inovação tecnológica. Por is-
so, as linhas de produtos, que an-
tes ficavam pelo menos um ano
na prateleira, têm sido trocadas a

cada trimestre em alguns casos.
A grande guerra entre os fabri-
cantes hoje está nas máquinas
que custam até R$ 1.300 — seg-
mento que representa cerca de
70% das vendas. Mas o poten-
cial é bom em todos os nichos.

Somente a Sony oferece 14 mo-
delos de notebooks no Brasil,
com valores para o consumidor
final entre R$ 1.600 e R$ 10 mil.
O grande crescimento, é claro,
está nos modelos de entra-
da. ■ Com IT Web

Em comunicado enviado à base
de parceiros, John Solomon, vi-
ce-presidente sênior e gerente
geral da divisão de impressão e
sistemas pessoais (do inglês,
PPS) da HP nas Américas, anun-
ciou que Claudio Raupp vai lide-

rar a divisão no Brasil. A PPS é
fruto da fusão das unidades de
de imagem e impressão (IPG) e
de computação pessoal (PSG)
da HP, anunciada em março.

O e-mail ao qual CRN Brasil
teve acesso, também informou
que a nova posição de Fernando
Lewis, vice-presidente da divi-
são de imagem e impressão da
companhia, “será comunicada
em breve”. “A organização de
parceiros de negócios PPS nas
Américas será liderada por Mi-

ke Parrottino, que atuará como
diretor de canais para esta re-
gião“, afirmou Solomon.

Raupp assumiu a vice-presi-
dência de PSG em 2008, tendo
antes passado pela Nokia, onde
ficou seis anos, e pela IBM, on-
de atuou como diretor de tele-
com e utilities por 16 anos, se-
gundo seu LinkedIn. A fusão
das unidades visa reduzir os
custos da HP e focar em oportu-
nidades e melhor relacionamen-
to com parceiros. ■

A oferta inicial de ações (IPO na
sigla em inglês) do Facebook,
deve render US$ 11,8 bilhões ao
seu fundador, Mark Zucker-
berg, e torná-lo um dos ho-
mens mais ricos dos EUA, ultra-
passando o veterano Steve Ball-
mer, presidente da Microsoft.

Formalizada na semana pas-
sada, o preço das ações do Face-
book flutuará entre US$ 28 e
US$ 35. Caso o papel saia pelo
preço máximo, Zuckerberg po-
derá atingir uma fortuna de
US$ 17,6 bilhões — ele permane-
cerá com uma parcela da compa-
nhia. Para efeitos de compara-
ção, a fortuna de Ballmer, se-
gundo o Bloomberg Billionaires
Index, é de US$ 15,4 bilhões. O
IPO do Facebook deve movi-
mentar mais de US$ 95 bilhões.

Zuckerberg deu início à rede
social aos 19 anos enquanto esta-
va em Harvard. Hoje, o Face-
book tem mais de 900 milhões
de usuários em todo o mundo.

Agora ele tem de provar que
tem as habilidades de liderança
para assegurar o crescimento
da companhia de forma a asse-
gurar os investimentos realiza-
dos na companhia, disse Paul
Saffo, diretor da Discern Analy-
tics em San Francisco.

No últimos ano, o Facebook
aumentou sua gama de atrati-
vos, permitindo aos desenvolve-
dores criar aplicativos em cima
da plataforma, oferecendo aos
usuários de música, filmes e
e-commerce. ■ Bloomberg
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Claudio Raupp será líder da nova
unidade da HP, fruto da fusão
das divisões de impressão e PCs
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SLCAgrícola aumentará área cultivada
em 13% no ano-safra 2012/2013
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Profarma tem alta de 336,6% no lucro
líquidodo primeiro trimestre do ano
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Reestruturação segue firme

HP traz ao mercado
brasileiro o ultrabook Folio

A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do
Brasil, prevê plantar 280 mil hectares em 2012/13, o que representaria
um crescimento de 13% em relação à safra anterior. A previsão
indica uma estabilidade na comparação com a estimativa inicial da
companhia para a próxima safra, cujo plantio começa em meados de
setembro, de acordo com o presidente da empresa, Arlindo Moura.
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A Profarma encerrou o primeiro trimestre de 2012 com lucro líquido
de R$ 9,5 milhões, alta de 336,3% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Em relatório, a companhia creditou o resultado ao aumento
das vendas nas regiões Nordeste e Sul, com crescimento de 18,8%
e 18,1%, respectivamente. Aaquisição da Prodiet permitiu à empresa
crescimento nos segmentos hospitalar e de vacinas e genéricos.
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Preço salgado ainda
é entrave para que
o modelo conquiste
espaço entre os
portáteis mais
cobiçados no país

MarkZuckerberg, criadordo
Facebook:cadadiamais rico

Primeiro modelo do gênero da fabricante americana é anunciado logo após a
japonesa Sony também se render ao formato; valor sugerido aqui é de R$ 3.799
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deixadoporFernando Lewis

REDE SOCIAL

Zuckerberg
será mais rico
que Ballmer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




