
A Opera Software, sob coman-
do de Jon S. von Tetzchner,
criadora do browser Opera, es-
taria na mira do Facebook. Os
boatos, publicados pelo site Po-
cket-lint, dão conta de que a gi-
gante social busca concorrer de
igual para igual com o Google e
com o Yahoo no mercado de na-
vegadores. A notícia fez as
ações da companhia subirem
mais de 20% ontem. O valor
apontado pelo Danske Bank pa-
ra a compra seria de US$ 1,35 bi-
lhão, pouco mais do que o pago
pelo Instagram.

Este movimento poderia mar-
car o início de uma grande bata-
lha entre os dois gigantes da in-
ternet (Google e Facebook) tan-
to para ganhar o mercado de na-
vegadores em PCs como em dis-
positivos móveis.

A Opera também possui uma
versão móvel muito conhecida,
de modo que poderia ser um ri-
val da gigante de buscas se a re-
de social apostar suas fichas
neste navegador.

Desde a abertura de capital
(IPO), a empresa de Mark Zu-

ckerberg passou a contar com
uma grande quantidade de di-
nheiro para atender a uma
compra semelhante. Possuin-
do seu próprio navegador, o Fa-
cebook asseguraria que seus
usuários em nenhum momen-
to saíssem de suas “redes”.
Atualmente, o Opera possui
200 milhões de usuários em to-
das as plataformas.

Mercado brasileiro
A Opera Software registrou um
crescimento de mais de 150%
no Brasil no período entre mar-
ço de 2011 e março de 2012.

Segundo o vice-presidente
sênior da companhia, Nuno Si-
mita, apesar de não poder divul-
gar números, esta é a maior ope-
ração da empresa na América
Latina, ficando à frente do Méxi-
co, que ocupa o segundo lugar.

Por ser uma filial nova no Bra-
sil — a companhia está presente
no País desde outubro de 2010
—, hoje o escritório contém cin-
co pessoas, mas com o objetivo
de expansão. “Temos vários pro-
jetos no pipeline”, afirmou Sa-
brina Zaremba, gerente regio-
nal da empresa.

Entre esses planos está a ex-
pansão da parceria com a Cla-

ro Chile por meio da extensão
da versão cobranded do Opera
Mini para 18 países da América
Latina. “Temos 240 milhões
de novos usuários em poten-
cial”, afirmou.

A companhia também mira
parcerias com as operadoras
Tim, Claro, Nextel, Tigo e Entel
Telefonica Móvel; com as fabri-
cantes Motorola, Samsung, Posi-
tivo, Sony, Brightstar e Onda; e
com os provedores de conteúdo
como Coca-Cola e Decolar.com
para conseguir ganhar mais
mercado na região.

Na vitrine
No Brasil, além da Tim — que
já possui o Navegador Tim by
Opera —, a Opera negocia com
algumas outras empresas, que
Sabrina não pode revelar já
que os contratos ainda não es-
tão assinados.

Com 250 milhões de usuá-
rios ativos e 16 escritórios em
11 países, os principais produ-
tos da companhia são os brow-
sers. Porém, é o navegador pa-
ra dispositivos móveis Opera
Mini que é a grande estrela da
companhia: ele é usado por
25% dos usuários de smartpho-
nes no mundo. ■ ITWeb

Como parte de seu plano para re-
tomar a lucratividade, a HP fez
ontem nove lançamentos no
Brasil entre PCs e impressoras.
Na tentativa de conquistar me-
lhores margens, direcionamen-
to dado pela presidente global
Meg Whitman, a empresa apos-
ta em diferenciais como o moni-
tor que acessa a internet, a im-
pressora portátil sem fio e até
mesmo em um novo tablet, pro-
duto do qual a fabricante havia
desistido no ano passado.

Ao contrário do TouchPad,
lançado em 2011 com sistema
operacional webOS, o novo ta-
blet da HP vem com Windows 7
e tem como objetivo atingir o
mercado corporativo. “Assim,
tudo o que a empresa possui na
plataforma Windows pode ser
passado para o tablet”, explica

Renato Barbieri, diretor de ven-
das para empresas da HP.

Os lançamentos feitos ontem
foram os primeiros desde a
união das divisões de PCs e im-
pressoras da HP, estratégia anun-
ciada por Meg em março como
parte do plano de corte de cus-
tos da HP. Na semana passada a

executiva afirmou, também,
que irá demitir 27 mil funcioná-
rios no mundo até 2014.

Reestruturação no Brasil
Por enquanto, não há nenhuma
definição sobre o impacto da po-
lítica de demissões de Meg Whti-
man no Brasil. Nem mesmo exe-
cutivos do alto escalão sabem o
que irá acontecer no futuro pró-
ximo. É o caso de Fernando
Lewis, que ocupava a vice-pre-
sidência da divisão de impresso-
ras desde 2008.

Lewis deixou o cargo recente-
mente por conta da decisão glo-
bal de unir as áreas de impresso-
ras e PCs. Desde então, tem car-
go indefinido dentro da multina-
cional, já que Claudio Raupp,
que comandava a área de PCs,
passou a vice-presidente da re-
cém-criada divisão. Lewis afir-
ma que seu destino deve ser de-
finido dentro de dez dias.

Segundo o BRASIL ECONÔMICO
apurou, a política de demissões
criada por Meg ainda não chegou
por aqui e o Sindicato dos Traba-
lhadores em Processamento de
Dados e Tecnologia da Informa-
ção do Estado de São Paulo (Sin-
dpad), acredita que a empresa
não fará cortes no país. “A HP
tem hoje 200 vagas em aberto. O
plano Brasil Maior, que desone-
rou a folha de pagamento, e o
mercado de TI aquecido, levam a
crer que a HP não haverá demis-
sões”, diz a entidade em nota.

Segundo Renata Gaspar, dire-
tora de marketing da área de
computação pessoal e impres-
são da HP, “a estrutura está sen-
do mantida neste momento de
definição”. Ela, no entanto, con-
sidera normal que aconteçam
demissões, mas afirma que “a
empresa não parou”. Atualmen-
te, a companhia possui 9,6 mil
funcionários no país. ■

Claudio Raupp
Vice-presidente
da área de
computação
pessoal e
impressão da HP

Divulgação

PARCERIAS

Grupo M.Cassab firma parceria com a
canadenseinnoVactivparadistribuirJuventide

Após IPO, Facebook mira navegador Opera
Divulgação

Divulgação

PROGRAMADEFIDELIDADE

Colt Aviation lança primeiro programa
de milhagem do setor de táxi aéreo

Sob incertezas, HP renova portfólio

O Grupo M.Cassab firmou parceria com a canadense innoVactiv para
a distribuição exclusiva do produto Juventide, além de lançamentos
da empresa americana Salvona durante a 17ª edição das FCEs Pharma
e Cosmetique, feiras de negócios voltadas aos setores farmacêutico
e cosmético, que será realizada de 29 a 31 de maio no Transamérica
Expo Center, em São Paulo.

“Com a integração das áreas de
computação pessoal e impressão,
teremos melhor sinergia entre
as ofertas e simplificação
na interação com o mercado”

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Gigante das redes sociais estaria
disposto a pagar US$ 1,35 bi
para ter o próprio navegador

 A Colt Aviation está lançando uma novidade no mercado de táxis
aéreos. Ela é a primeira do setor a possuir um programa de fidelidade
para os seus clientes. O novo programa foi batizado de ECOMiles.
Pelo sistema a cada quilômetro voado nos jatos ou helicópteros
da companhia, pontos são acumulados, e a partir de 4 mil pontos
podem ser trocados por prêmios.

Em meio a indefinições sobre sua reestruturação, subsidiária brasileira lança nove produtos entre PCs e impressoras

REESTRUTURAÇÃO

Estratégia de Meg Whitman 
ainda não se refletiu no Brasil

Funcionários no mundo

Mais de 300 mil 

Economia esperada

US$ 3,5 milhões

Receita anual

US$ 127,2 bilhões

Funcionários no Brasil

9,6 mil
Demissões previstas

27 mil

Fonte: HP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




