
O Yahoo e o canal a cabo CNBC
fizeram uma parceria para com-
partilhamento de conteúdo. O
CNBC vai fornecer reportagens
e vídeos para o Yahoo Finance.
O Yahoo e o CNBC vão criar ví-
deos juntos para exibi-los nos si-
tes de ambos e em dispositivos
móveis. O conteúdo criado em
conjunto tambémpoderá ser di-
vulgado nos canais a cabo da
CNBC. “Essa parceria é um pas-
so importante na estratégia do
Yahoo em se tornar uma rede
de mídia premium”, disse o vi-

ce-presidente de notícias e fi-
nanças do Yahoo, Robertson
Barrett.O Yahoo Finance é um
dos sites de negóciosmais visita-
dos dos Estados Unidos, e o
CNBC é líder dos canais a cabo
de notícias econômicas.
A aliança é uma forma de au-

mentar a audiência do Yahoo e
do CNBC na Internet e atrair

anunciantes que paguem pre-
ços maiores. CNBC e Yahoo Fi-
nance têm juntos uma audiên-
cia de mais de 40 milhões de
pessoas, segundo dados da
comScore.

Nova estratégia
A parceria com o canal CNBC é
um dos primeiros passos do
Yahoo em se transformar em
umpolo de entretenimento e in-
formação, premissa do traba-
lho do presidente-executivo in-
terino do site, Ross Levinsohn.
Seu antecessor, Scott Thomp-
son (demitido após ter maquia-
do seu histórico escolar) estava
mais ligado às questões tecnoló-

gicas do site. Levinsohn coman-
dou operações de Internet em
grandes companhias de mídia
como a CBS e a News Corp, de
Rupert Murdoch.
Pessoas próximas a Levinso-

hn dizem que seu compromisso
é criar programação de vídeo
própria do Yahoo e fechar mais
acordos de distribuição nessa
área, buscando anúncios que
possam ser vendidos a preços
mais altos. “Levinsohn é umho-
mem de mídia, e nosso modelo
de negócios é vender publicida-
de convencional deWeb”, disse
uma fonte da empresa. “Agora
a empresa está pronta será um
negócio de mídia”. ■ Reuters

Novos mercados, incluindo o
de entretenimento doméstico,
serão fontes importantes de
crescimento para a Intel, en-
quanto cada vez mais aparelhos
se conectam à internet e impul-
sionam a demanda por centros
de dados poderosos
Embora a Intel deseje vender

processadores para smartpho-
nes, set-top boxes (equipamen-
tos capazes de reconhecer carac-
terísticas dos telespectadores e,
a partir daí transmitir publicida-
de dirigida ) e outros aparelhos,
emmuitos casos os chips neces-
sários para transmitir filmes e
outros conteúdos, demaior cus-
to, representam uma maior
oportunidade de negócios, dis-
se o vice-presidente de finan-
ças da empresa, Stacy Smith.
“Acreditamos que haverá

muitas oportunidades nomerca-
do de televisão digital porque,
se você pensar bem, o conteúdo
que será oferecido nesses apare-
lhos é extraordinário e exigirá
mais recursos tecnológicos por
parte dos fornecedores de
chips”, disse ele.
“É umconteúdo digital de de-

finição cada vez melhor, o que
deve incentivar uma atualiza-
ção significativa da infraestrutu-
ra de armazenamento e de servi-
dores que servem de base para
esses aparelhos”, adicionou.

Mais conexão
A oportunidade não é limitada a
entretenimento doméstico. Pla-
cas digitais, tablets e carros es-
tão entre as outras áreas cada
vez mais conectadas à internet,
elevando a demanda por chips
da Intel, disse.
Os comentários de Smith

surgem ao mesmo tempo em
que a Intel monta um serviço
de televisão que inclui um set-
top box que utiliza tecnologia
que pode distinguir quem está
assistindo, possivelmente per-
mitindo à Intel direcionar pu-
blicidade, dizem fontes. Smith
não discutiu os planos específi-
cos da Intel relacionados a esse
serviço, mas algumas redes de
TV já estão tentando barrar o
avanço da fabricante de chips
na TV paga. ■ Reuters

Osmercados emergentes repre-
sentam atualmente 25%dos ne-
gócios da Cisco, mas a projeção
de John Chambers, presidente
executivo e doConselho da emo-
resa, é que esse número cresça
de duas a quatro vezes nos pró-
ximos anos. A ousada projeção
temum fundamento: a Cisco de-
vemergulhar no Brasil e empaí-
ses comoMéxico, China e Singa-
pura. “Vamos levar inovação e
colaboração para países emer-
gentes e ajudá-los a criar uma
nova classe, seja em educação,
saúde ou qualquer outro setor”,
diz o executivo.
Rob Lloyd, vice-presidente

executivo de Operações Global,
completa: "Temos que inovar
nessas regiões, mas lembrando
que são países emergentes, va-
mos atendê-los conforme suas
necessidades e capacidades."
OBrasil é umdos países emer-

gentes que a Cisco mais focou
nos últimos tempos e a ideia é
continuar com apostas na re-
gião. O plano, de acordo com
Chambers, é transformar a in-
fraestrutura brasileira e firmar
cada vez mais parcerias com

companhias e governos. "Esta-
mos entusiasmados em traba-
lhar no Brasil", pontua.

Projeto educacional
O programa online de educação
anunciado no ano passado em
parceria com o governo é um
dos focos da empresa no país pa-
ra dar início a transformação

planejada. “A educação no Bra-
sil será transformada”. Recente-
mente a Cisco fechou parceria
com o Centro Paula Souza para
um programa de formação de
profissionais da área de Tecnolo-
gia da Informação.
O objetivo é proporcionar aos

professores das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) ferramen-

tas de estudo que permitampre-
parar alunos para as certifica-
ções do Cisco Networking Aca-
demy com acesso gratuito.

Investimentos e aquisições
Sem anunciar o valor a ser in-
vestido no Brasil, Chambers ga-
rante ter planos para fabrica-
ção local focando seu cresci-
mento no país, além de incre-
mentar parcerias. Quando ques-
tionado sobre possíveis aquisi-
ções de companhias no merca-
do brasileiro, o executivo man-
tém a linha de estratégia da
companhia: “Estamos abertos
para aquisições em todo omun-
do, China, Europa, e no Brasil
não é diferente”, relata
Chambers apresentou a es-

tratégia da companhia para os
próximos anos diante de 17 mil
pessoas presentes durante aber-
tura do Cisco Live 2012, princi-
pal evento anual da compa-
nhia, que acontece em San Die-
go, Estados Unidos.
Apoiada em dois pilares,

transição de mercado, e cola-
boração e customização do
cliente, a visão da Cisco é cami-
nhar para uma conexão de re-
de inteligente, com constante
inovação. ■ ITWeb

Thaia Duó
redacao@brasileconomico.com.br

SUPERMERCADOS

Extra reforçaestoquedeaquecedores
eprevêaumentode30%nasvendas

BIOCOMBUSTÍVEIS

Petrobras lançaseriadopara internetem
parceriacomaFiat sobrecadeiadoetanol

Evandro Monteiro

Denis Doyle/Bloomberg

Yahoo vai criar conteúdo comCNBC

Brasil está entre as bases da
Cisco para dobrar negócios

A Petrobras lança hoje um seriado para a internet batizado de “Etanol
sem Fronteira”, produzido pela New Content e com parceria da Fiat.
O programa será dividido em seis episódios que mostram, com
linguagem contemporânea e leve, a jornada de dois jovens que
descobrem toda a cadeia de produção do etanol, desde o cultivo
da cana-de-açúcar até as mais novas frentes de pesquisas.

Conexão de aparelhos
domésticos à internet abre
novas fronteiras para mercado

Acordo é primeiro passo
para o portal se transformar
em um negócio de mídia

O Extra, bandeira de supermercado do grupo Pão de Açúcar,
preparou seu estoque de aquecedores para este inverno. Em junho,
a expectativa é uma elevação nas vendas de 30% na comparação
ao mesmo período de 2011. A venda de edredom e mantas deve crescer
12% nesse inverno em relação a mesma estação do ano passado.
Só em maio, as vendas da rede cresceram 21% nessa categoria.

EMPRESAS

Levinsohn,
presidente interino
do site, já trabalhou
em grandes
companhias de mídia

ENTRETENIMENTO

Mercados emergentes respondematualmente por 25%da receita,mas companhia
planeja investirmais, especialmente no país, para ampliar essa participação

Intel aposta
emchips
paraTVpaga

Chambers,daCisco:Brasil éumdosalvosmais importantes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




