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EMPRESAS
Patricia Santos

ENTRETENIMENTO

Empresa de Eike Batista pode ficar com a
gestão de eventos do estádio do Corinthians

is.

Segundo rumores no mercado, a IMX, empresa de marketing esportivo
e entretenimento de Eike Batista, estaria negociando a gestão dos
eventos da arena de shows que o Corinthians pretende construir onde
é hoje o Parque São Jorge, a famosa “Fazendinha”. Em comunicado,
a IMX não negou a informação e afirmou apenas que “está atenta a
oportunidades de negócios em diversos setores”.
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Publicidade no celular ajuda a
melhorar vendas do Facebook
móvel em 2012, com 2,8% do
ckerberg, vem fazendo progresmercado, de acordo com a eMasos em uma unidade para aurketer. O Google, que é o númementar a receita com publicidaro 1, deve ficar com 55% de parde em equipamentos móveis.
ticipação neste ano, contra 52%
Ele intensificou o investimento
em 2011.
em ferramentas destinadas a
No início deste ano, o Faceajudar as empresas a atrair a
book lançou os chamados “hisatenção de pessoas que utilizam
tóricos patrocinados”, que peras redes sociais em dispositivos
mitem que empresas promomóveis, como smartphones e tavam seus conteúdos para apreblets. “Eles estão muito focaciação pelo famodos em monetização da platafor- Cerca de 60% dos so “curti”. A rede
também lima móvel”, disse
mais de 1 bilhão social
berou mensagens
Scott Kessler,
de membros
patrocinadas, onanalista da Capide empresas potal IQ S&P.
do Facebook
dem ressaltar proO lucro do Faacessam a rede
dutos ou demais
cebook, excluindo certos custos, social pelo celular anúncios para
seus fãs.
foi de US$ 0,12
A companhia também vem
por ação no terceiro trimestre.
tentando melhorar a eficiência
As estimativas eram de US$ 0,11
de suas ferramentas por isso
por ação. A empresa registrou
lançou o “Facebook Exchanum prejuízo líquido de US$ 59
ge”, que permite as empresas
milhões no terceiro trimestre.
adaptar anúncios com base em
seu histórico de navegação na
Mobile
Cerca de 60% dos mais de 1 biweb. O Facebook informou ainlhão de membros acessam a reda que vai lançar um serviço
de social pelo celular. Há um
que permite que os anuncianano, este percentual era de
tes usarem dados já coletados
47%. Ainda assim, o Facebook
de seus próprios clientes, tais
deverá ficar apenas com o sexto
como e-mails e números de telugar nos EUA em publicidade
lefone. ■
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Companhia superou estimativa de analistas no terceiro trimestre após estratégia para rentabilizar as
plataformas móveis, como tablets e smartphones; empresa promete mais novidades para anunciantes

ão

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, tem obtido progressos em aumentar a receita com publicidade

tas no terceiro trimestre. As
vendas da empresa aumentaram 32% para US$ 1,26 bilhão
— em linha com a estimativa
média de US$ 1,23 bilhão, segundo dados compilados pela
Bloomberg. A empresa, que re-
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O Facebook Inc., dono da maior
rede social do mundo, conseguiu superar, mesmo que ligeiramente, as estimativas dos analis-

iliz

Bloomberg

gistrou a maior oferta pública
inicial de ações, perdeu mais de
US$ 40 bilhões desde maio em
valor de mercado, após o temor
de investidores de que não conseguiria rentabilizar o serviço.
O CEO da empresa, Mark Zu-

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.
Jewel Samad/AFP

Gol terá olho eletrônico
Fifa autorizou empresas a
testarem equipamentos já
a partir do final deste ano

As empresas fornecedoras da
tecnologia da linha do gol GoalRef e Hawk-Eye foram autorizadas a instalar o sistema em todo
o mundo após a assinatura de
contratos com a Fifa.
O anúncio acontece um ano
após a Fifa ter começado uma
busca extensiva por sistemas
confiáveis para aferir quando a
bola cruza a linha do gol.
“Entre outubro de 2011 e junho de 2012, as duas empresas
foram aprovadas por uma série
de testes de laboratório e de

campo, testes que simularam situações de jogo, assim como testes em jogos de verdade”, disse
a Fifa em comunicado.
“A conquista no processo da
tecnologia da linha do gol, que começou em 2011, significa que as
duas empresas agora têm a autorização oficial para instalar seus respectivos sistemas de tecnologia
da linha do gol no mundo todo.”
A International Board, órgão
responsável pelas regras do futebol, aprovou o uso da tecnologia em julho após uma série de
incidentes em que árbitros não
viram que a bola tinha cruzado
a linha do gol em partidas importantes.

No incidente de maior repercussão, um chute de Frank Lampard contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2010 claramente cruzou a linha mas o gol não
foi validado pelo juiz.
A Fifa disse que os dois sistemas ainda precisam ser testados nos estádios onde serão instalados antes que possam ser utilizados em partidas oficiais.
“Uma vez que o sistema for
instalado em um estádio, o sistema passará por uma inspeção final para checar sua funcionalidade”, disse a Fifa. A tecnologia
fará sua estreia oficial no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. ■ Reuters

Inglaterra tem gol legítimo anulado contra a Alemanha em 2010

