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Edição 2012 do Fórum Global de Liderança
confirma nome de palestrantes

Fórum de Gestão Hoteleira acontece em
São Paulo, para discutir oportunidades na área

O Fórum Global de Liderança 2012 já tem data e palestrantes
definidos. Entre os palestrantes confirmados na edição de 2012 estão
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; Chieko Aoki, presidente
Rede Blue Tree Towers; Mário Gazin, fundador da Rede Gazin; Sônia
Regina de Souza, presidente da Dudalina; João Rezende, presidente
da Anatel; e Allan Costa, diretor superintendente do Sebrae PR.

A indústria turística brasileira estará no centro dos debates do
Fórum de Gestão Hoteleira, que acontece em junho em São Paulo.
Organizado pela consultoria Mapie em parceria com o site especializado
Hôtelier News o fórum vai tratar de uma indústria que, só em 2011
atraiu 5,5 milhões de turistas estrangeiros — número 7,8% maior
em relação ao de 2010, segundo dados do Ministério do Turismo.
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LG lança nova tela LCD
para dispositivos móveis
Bloomberg

ITWeb
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Bon -Joon Koo, da LG: novas tecnologias para conter rivais
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realizar a distinção entre os pixels individuais. Os painéis
com essa tecnologia também
prometem expressar a cor original das imagens.
O painel LCD Full HD de cinco polegadas deve ser lançado

no segundo semestre deste ano,
segundo a companhia.
Google TV

No início do mês, a LG Electronics, presidida por Bon-Joon
Koo lançará um televisor com

e

A LG apresentou ontem um display de cinco polegadas de LCD
Full HD para ser empregado em
dispositivos móveis. A companhia diz que a novidade ajudará
a “avançar a experiência da
computação em nuvem”, uma
vez que conteúdos assistidos
em TV e monitores podem ser
exibidos com a mesma qualidade nos dispositivos móveis.
O painel de LCD é baseado na
tecnologia AH-IPS (Advanced
High Performance In-Plane
Switching) e vem com 440 pixels por polegada (ppi, da sigla
em inglês) e resolução de 1920
pixels por 1080 pixels. Para se
ter uma ideia, a tela retina do
novo iPad tem somente 264 pixels por polegada.
Com formato de 16:9 widescreen, a largura da tela é de
0,5 polegada. Se comparado à
versão anterior, o display de
cinco polegadas é 2,2 vezes
mais denso em pixels, e 1,3
vez mais avançado em ppi do
que a o produto prévio, de 4,5
polegadas.
Com a alta densidade de AHIPS, a olho nu é impossível de

acesso à Internet que utiliza a
plataforma Google TV nos Estados Unidos ainda no primeiro
semestre, como parte dos esforços da companhia sul-coreana
para conquistar maior fatia no
mercado emergente de Internet
via TV. O lançamento é parte
do esforço das duas empresas
para se defender contra a possível ameaça da Apple, que mudou o mercado de celulares
com o seu iPhone e deve lançar
um produto de TV completo no
final deste ano ou começo do
ano que vem. “A produção do
Google TV começará em nossa
fábrica no México” disse Ro
Seogho, vice-presidente executivo da divisão de TV da LG.
O Google TV permite que telespectadores usem serviços do
Google, tais como buscas e vídeos do YouTube, nas telas de
seus televisores. Ro declarou
que a LG decidirá se a oferta será expandida à Europa e à Ásia
depois de revisar o desempenho de vendas no mercado norte-americano.
A LG não ofereceu detalhes
quanto à data prevista de embarque, suas metas de vendas no mercado americano ou o tamanho de
tela do aparelho. ■ Com Reuters
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Equipamento oferece melhor resolução e deve ir ao mercado até o fim do ano;
companhia inicia em breve produção de modelo de Google TV no México
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Preços em queda abalam produção de chip
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De acordo com analistas, metade
das fábricas de chips LED devem
fechar as portas apenas na China

A

ut

iliz

Capacidade produtiva excedente e queda de preços estão ameaçando de morte metade das
companhias chinesas que produzem chips LED (diodo emissor de luz) usados tanto em painéis de televisores da Samsung
quanto em monitores para computador da Sharp; e é provável
que apenas os grandes fabricantes estatais sobrevivam.
As vendas lentas de televisores e computadores no mercado
mundial podem reduzir em
mais 20% os preços dos chips
LED este ano, e consolidação e

fechamento são as únicas escolhas que restarão aos fabricantes chineses de menor porte, dizem analistas.
Em contraste, a Sanan Optoelectronics, maior fabricante chinesa de chips LED, com valor
de mercado de US$ 2,8 bilhões,
e a Elec-Tech International estarão entre as poucas empresas a
sobreviver, porque continuarão
a receber subsídios e incentivos
do governo, de acordo com analistas. “Essa é a estratégia da
China. Eles querem que as maiores companhias sobrevivam”
nessa reestruturação, disse Anne Lee, analista da Nomura.
Para a maioria dos fabricantes de chips LED, o governo es-

Apenas grandes
fabricantes, que
receberam ajuda
governamental,
devem sobreviver
tá reduzindo lentamente os incentivos, incluindo isenções tributárias, terrenos gratuitos e
mais de US$ 1,6 bilhão em dinheiro para a compra de equipamento de produção de chips
LED, o que vem ajudando a sustentar o setor nos últimos três
anos. A Proview International,
cuja subsidiária em Shenzhen
está combatendo a Apple pelo

controle da marca iPad na China, está enfrentando uma queda nos preços dos chips LED e
concorrência intensificada, o
que causou queda nos lucros de
outras companhias do setor,
tais como a Hangzhou Silan Microelectronics e Foshan Nationstar Optoelectronics.
Muitas das companhias do setor estão operando suas fábricas
a meia capacidade na China, e
até metade das cerca de 700 máquinas de produção de chips
compradas com dinheiro do governo nos anos de boom, 2009 e
2010, estão ociosas. Nos últimos
12 meses, centenas de fabricantes chineses de iluminação LED
fecharam as portas. ■ Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 28.

IBM começa a
alugar tablets
no Brasil
Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Serviço será oferecido em
parceria com a Motorola
pelo valor mensal de R$ 70

A crescente procura por recursos de mobilidade pelas empresas fez a IBM dar início a um novo serviço no Brasil: o aluguel
de tablets. A companhia vai vender serviços de segurança para
estes dispositivos sob um valor
mensal de R$ 69,80, sem que o
cliente precise pagar nada pelo
hardware.
O objetivo da IBM e de sua
parceira no negócio, a Motorola, fornecedora do equipamento, é abocanhar uma fatia do
mercado corporativo de tablets.
Segundo estimativa da fabricante, as vendas deste tipo de dispositivo móvel para empresas deve totalizar 500 mil unidades este ano no Brasil.

Mercado corporativo
de tablets deve
totalizar 500 mil
unidades vendidas
no Brasil em 2012
Entre os segmentos que estão
no foco da IBM estão o de saúde, educação e financeiro. “Os
vendedores dos laboratórios farmacêuticos, por exemplo, já começam a levar tablets ao invés
de folhetos na hora de vender
os medicamentos para as drogarias”, diz José Cardoso, diretor
da Motorola Mobility.
Ulisses Melo, gerente de serviços da IBM, afirma que a questão da segurança é principal fator que ainda impede as empresas de adotarem o uso de tablets, por isso a decisão de oferecer o serviço. “Esta é a parte
mais crítica. Decidimos então
fazer com o tablet o que já fazemos com desktops e notebooks”, explica.
O serviço de manutenção dos
equipamentos também é oferecido pela IBM como um opcional. O Xoom 2, modelo de tablet da Motorola incluso no pacote de aluguel, custa R$ 1,9 mil
no varejo. ■

