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Whirlpool inaugura seu primeiro laboratório
de serviços localizado na América Latina

BMW Group inaugura sua primeira loja
focada no estilo de vida sustentável

A Whirlpool Latin America, detentora das marcas Brastemp, Consul
e KitchenAid, acaba de lançar o primeiro laboratório de serviços
da companhia. O espaço está localizado na Unidade de Rio Claro,
interior de São Paulo, onde a empresa mantém sua manufatura
para as categorias de lavanderia e cocção, além de um centro global
de desenvolvimento de tecnologia e inovações em lavanderia.

O BMW Group acaba de inaugurar em Londres sua primeira BMW i Store
do mundo. A nova loja oferece uma experiência focada na mobilidade
sustentável. O evento de apresentação da unidades contou com a
presença de Ian Robertson, presidente mundial de vendas do BMW
Group. A companhia opera 25 instalações de montagem e produção em
14 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.
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Mercado brasileiro de mobilidade,
em milhões de unidades
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produtos de mobilidade, empresas como a Samsung e a LG investem na criação de linhas que
tenham desde aparelhos top de
linha, capazes de disputar mercado com o iPhone, da Apple,
até versões mais simples, com
preços muito próximos aos celulares sem conexão com a internet. Este mês, a LG, que no Brasil é presidida por Chris Yi, lançou quatro aparelhos, cada um
voltado a uma parcela diferente
do mercado.
Além das gigantes multinacionais, o potencial de crescimento do mercado brasileiro tem
chamada a atenção também de
outras fabricantes interessadas
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em conquistar os consumidores
as classes C e D. É o caso da chinesa ZTE, quinta maior fabricante de smartphones e tablets do
mundo. “No Brasil, temos tido
um crescimento impressionante nas vendas de smartphones
localizados nas camadas de preço mais baixa”, afirma Celso Pagotti, diretor de vendas da empresa no Brasil. “Temos pesquisas que apontam que 70% do
mercado nacional está em busca dessa camada de preços.”
A brasileira DL também segue esse caminho. “Criamos
mais de 25 modelos, para ocupar esse espaço”, diz Paulo Xu,
diretor da empresa. ■
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Existe um ponto em comum na
estratégia das companhias que
disputam o mercado brasileiro
de tablets e smartphones: a variedade do portfólio. “Temos de
ter produtos para atender todas
as necessidades e os mais variados bolsos”, afirma Roberto Soboll, diretor de Produtos de telecomunicações da Samsung do
Brasil. “Isso vale tanto para o
mercado corporativo, com suas
demandas específicas, como para o consumidor final.”
Por mais que a preocupação
de desenvolver produtos para

diversas faixas de públicos faça
parte das estratégias globais das
fabricantes, no Brasil a ideia é
estimulada pela atual situação
do mercado. Com as vendas de
dispositivos móveis em alta, é
natural que esses objetos entrem, cada vez mais, para a lista
de desejos das camadas populares com renda mais baixa. “Para algumas classes sociais, o
smartphone é o carro zero. É o
produto aspiracional mais próximo”, diz Rodrigo Ayres, gerente geral de Estratégias de Negócios de Celular da LG no Brasil.
Para aproveitar o desejo de
entrada dessa parcela da população no mercado de consumo de
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Chris Yi, da LG: quatro lançamentos de aparelhos destinados a públicos diferentes de uma única vez
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Matériagrande desafio
Atender zona rural será
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Ainda não existem tablets,
modems ou smartphones para
a frequência de 450 MHz
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Levar internet rápida às regiões
mais afastadas do país não será
uma tarefa fácil. As fabricantes
de celulares, tablets e modem
móveis ainda não possuem produtos que conversem com a frequência de 450 MHz, faixa da re-

de escolhida pela Anatel para
atender este objetivo. Executivos de diversas companhias,
presentes no seminário Tablets
& Smartphones, realizado ontem em São Paulo, afirmaram
que ainda estudam as possibilidades da frequência.
“As operadoras de telefonia
são importantes parceiras comerciais e precisamos ajudá-las

a cumprir a obrigatoriedade de
levar internet ao interior”, diz
Rodrigo Ayres, da LG. Segundo
ele, a área de pesquisa e desenvolvimento da companhia deve
apresentar soluções dentro de
algumas semanas.
A situação é similar a enfrentada pela Samsung. “Ainda temos de analisar qual será a demanda por esse tipo de produ-

is.

Novo software capturou senhas
e desviou dinheiro de contas
nos EUA e na América Latina
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Fabricantes de dispositivos móveis como LG, Samsung e ZTE investem
na diversificação da linha de produtos para atender o mercado brasileiro
Luis Ushirobira

Hackers
causamperdas
deUS$78mi
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Tablets e smartphones para
o bolso de clientes de A a Z

SEGURANÇA

to, para calcular os custos de
produção”, afirma Roberto Soboll, diretor da empresa.
Um dos problemas, porém, é
determinar o tamanho do mercado. “A primeira etapa do nosso trabalho é conversar com as
operadoras, para ver o tamanho
da necessidade”, diz Vinicius
Costa, gerente de Portfólio da
Nokia no Brasil. ■

Uma nova onda de invasão automatizada de contas bancárias
online pode ter resultado no
roubo de US$ 78 milhões de contas de clientes de bancos da Europa, América Latina e Estados
Unidos no último ano, de acordo com pesquisadores que estudaram as atividades de grupos
de hackers. Os grupos utilizaram as recentes melhorias em
duas famílias de software de hacking existentes, conhecidas como Zeus e SpyEye, que se abrigam nos computadores de clientes de 60 bancos.
Embora as versões anteriores
já fossem eficazes na captura de
informações de login, as mais
recentes automatizaram a subsequente transferência de fundos para contas controladas por
cúmplices. As constatações, divulgadas ontem pelas companhias de segurança McAfee e
Guardian Analytics, confirmam
e expandem pesquisas realizadas pela japonesa Trend Micro
na semana passada.

Ataques também
foram detectados
na Alemanha, no
Reino Unido e Itália,
diz Trend Micro
“Parece ser o começo de uma
nova técnica”, disse Craig
Priess, vice-presidente da Guardian, cuja especialidade é a proteção a bancos. O software dos
hackers é sofisticado o bastante para derrotar o método de
chip e senha ou outros sistemas
de autenticação de duplo fator,
e evita transferir todo o saldo de
uma conta de uma vez, o que poderia despertar suspeitas, de
acordo com a empresa.
A Trend Micro anunciou ter
identificado o software em operação na Alemanha, Reino Unido e
Itália. A Guardian e a McAfee, da
Intel, afirmam que a tecnologia,
ainda emergente, já está em uso
por uma dúzia de importantes
quadrilhas de hackers, contra
clientes pessoa física e jurídica
na Colômbia, Holanda e EUA. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.

