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Syngenta compra a fabricante de
sementes Devgen por ¤ 403 milhões
A suíça Syngenta adquiriu a Devgen por ¤ 403 milhões para ampliar
sua presença no mercado de sementes baseadas em biotecnologia.
O valor pago pela Devgen é 70% maior do que o preço de fechamento
das ações da companhia. De acordo com o presidente da Syngenta,
Davor Pisk, a aquisição terá um “significativo impacto” de
US$ 500 milhões por ano nos negócios de arroz da empresa.

Nova Pontocom planeja crescer
50% em marketing de incentivo
Empresa de e-commerce do Grupo Pão de Açúcar traça plano para aumentar as vendas relacionadas a
programas que trocam pontos por produtos, que representam 7% da receita de R$ 3,5 bilhões
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cpereira@brasileconomico.com.br
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Escobar, da Nova Pontocom: encontro com 200 fornecedores amanhã para impulsionar vendas

mais têm se interessado em métodos de fidelização como este. Apenas no LTM, a área de marketing
de incentivos deve movimentar
R$ 120 milhões neste ano, 60%
da receita total do grupo. “Este
mercado deve totalizar R$ 4 bilhões no Brasil”, estima Moreira.
A área de marketing promocional, que inclui o setor de incentivos, movimentou R$ 39,6
bi no Brasil em 2011, de acordo
com a associação do setor, a Ampro, o que significa um aumen-

to de cerca de 19% em relação a
2010. Segundo a entidade, a tendência é que o crescimento atinja cerca de 15% neste ano.
História

A marca Nova Pontocom, que
reúne a operação dos sites de Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e
Atacado Ponto Frio, surgiu em
2011 após a fusão do Grupo Pão
de Açúcar e da Casas Bahia. A
empresa conta ainda com o
eHub, uma unidade de negócio

que atua na consultoria e prestação de serviços na área de comércio eletrônico.No segundo
trimestre do ano as vendas da
companhia cresceram 13,7%
em comparação com o mesmo
período do ano anterior.
A empresa faz parte da Viavarejo, que também inclui as operações físicas de Casas Bahia e Ponto Frio e representa cerca de 45%
da receita total do Grupo Pão de
Açúcar, o equivalente a R$ 10, 8
bilhões no primeiro semestre. ■

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

Google encerra serviço de música na China
Lançado em 2009, Google Music
Search tinha como objetivo ser
competidor legalizado da Baidu

O Google anunciou que vai fechar seu serviço de download de
música na China em outubro, em
um sinal do quanto mudou a situação da empresa naquele país.
Lançado em 2009 com um parceiro local, o Google Music Search

tinha como objetivo ser um competidor legalizado de busca de música ao serviço popular da Baidu,
que na época fornecia links aos
usuários para downloads.
Mas no início de 2010, o Google
anunciou que não mais tinha interesse em cumprir leis chinesas e
censurar buscas no maior mercado de internet do mundo.
Como resultado, a empresa

transferiu seu site chinês para
Hong Kong e viu sua participação no mercado de buscas diminuir drasticamente.
Desde aquela época, a fatia da
Baidu cresceu e no ano passado a
empresa lançou um serviço legalizado de busca de músicas após
um acordo com as gravadoras.
“Decidimos fechar o Google
Music Search na China... Isso é

parte de nosso esforço para dar
mais foco a nosso portfólio de
produtos", disse um porta-voz
da empresa em comunicado.
Os produtos do Google, como
mapas, busca e email, algumas
vezes sofrem problemas de acessibilidade na China.
Em junho deste ano, o Google
lançou recurso que alerta usuários chineses de seu site em

Hong Kong sobre palavras que foram bloqueadas.
A China tem mais de meio bilhão de internautas mas opera
em um sistema fechado onde as
empresas de internet do país
têm que cumprir leis locais e censurar assuntos considerados delicados pelo governo. Facebook,
Twitter e YouTube são bloqueados na China. ■ Reuters

