
OHotel Pullman São Paulo Ibirapuera prevê

a ocupação total de seus 350 apartamentos

durante os dias 23 e 25, final de semana em que

acontece o GP Brasil de Fórmula 1 na capital paulista.

A projeção deve-se à facilidade de se chegar ao

autódromo, que fica a 30 minutos do hotel.

A Toriba Editora já vendeu um dos três únicos

exemplares da versão mais sofisticada da

Collector’s Box Santos F.C., que reúne 14 fotos de

ídolos do “Time da Vila” como Neymar e Pelé feitas

por Bob Wolfenson. O preço da caixa? R$ 25mil, mas

há uma versão mais barata por “apenas” R$ 5mil

A Philips do Brasil reunirá 60 profissionais da

área de saúde para discutir as iniciativas que

podem ser realizadas na área com a conectividade.

O evento será realizado na próxima quarta-feira,

21, terá apresentação do doutor Múcio Tavares de

Oliveira Júnior, que é diretor do departamento de

emergência do Instituto do Coração (Incor).

A TIM fechou parceria com aOpera Software

para renovar sua loja de aplicativosmóveis, a

TIMApp Shop. Além de expandir as soluções de

entretenimento para aparelhosmais simples, a loja

passa a descontar o valor dos aplicativos em créditos

(pré-pago) ou na faturamensal (pós-pago), eliminando

a necessidade de usar um cartão de crédito.
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Após vender 90% da Amil por quase R$ 10 bi-
lhões para a gigante United Health Group, o bi-
lionário brasileiro Edson de Godoy Bueno se
prepara para “ensinar os americanos a atuar
junto à classe média”, como ele mesmo comen-
tou nos bastidores do 3º Fórum de Empreende-
dores, realizado pelo Lide, no último final de
semana. Pelo acordo assinado entre as compa-
nhias, Bueno passa a assumir uma cadeira no
conselho de administração da United, sendo o
único estrangeiro no posto, mas permanece à
frente da Amil por mais cinco anos. E nesse pe-
ríodo, terá papel fundamental na estratégia de
expansão da companhia americana. “A primei-
ra reunião com os americanos ocorrerá em fe-
vereiro nos Estados Unidos. Até lá não há nada
definido”, limitou-se a comentar o fundador
da Amil, cujo faturamento nesse ano deve ul-
trapassar a casa dos R$ 10 bilhões. ■

Taco fecha parceria com Rock in Rio 2013 por R$ 4 mi
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A NBC Universal, conglomerado
de mídia controlado pela Com-
cast Corp. está eliminando 450
empregos em diversas divisões,
entre elas de transmissão, produ-
ção de filmes e na subsidiária de
TV a cabo, de acordo com pes-
soas próximas às negociações.

As demissões — algumas de-
las já em andamento, represen-
tam cerca de 1,5% da folha de pa-
gamento da NBC Universal, que
tem atualmente 30 mil funcioná-
rios em todo o mun-
do, de acordo com
as fontes ouvidas pe-
la Bloomberg. A
maior parte dos cor-
tes aconteceu no es-
tado da Califórnia.

A NBC produz e
distribui conteúdo
de cinema, telejor-
nalismo e televisão. Entre seus
programas produzidos estão as
séries “30 Rock”, “Law and Or-
der SVU” e “The Office”.

A companhia decidiu elimi-
nar os custos de produção nas
produções de TV a cabo uma
vez que a indústria, Nos Estados
Unidos, está passando por uma
queda brusca no faturamento
com publicidade.

No terceiro trimestre deste
ano, a receita com publicidade
nos canais a cabo controlado pe-
la NBC, incluindo o USA, cres-
ceu menos de 1% em relação ao
mesmo período do ano passa-
do. Vale lembrar que no primei-
ro semestre, o faturamento com
anúncios teve uma alta de 5%,
de acordo com a pesquisa seto-
rial da Bloomberg.

No chamado G4, o canal por as-
sinatura voltado para homens jo-

vens, dois progra-
mas foram cancela-
dos para baixar os
custos, entre eles “At-
tack of the Show”
(sem exibição no Bra-
sil), culminando na
demissão da equipe
de produção. Um de-
partamento de mixa-

gem de som e outro de vídeos pa-
ra o entretenimento doméstico
também devem sofrer cortes.

Algumas das demissões fo-
ram informadas ao estado da Ca-
lifórnia, respeitando a legisla-
ção local que determina a notifi-
cação em caso de dispensas de
um grande número de funcioná-
rios. Até o momento, 360 notifi-
cações foram encaminhadas ao

governo californiano, sendo 80
delas apenas em setembro. Até
o fim de dezembro a NBC deve
concluir os cortes.

A NBC, controlada majorita-
riamente pela Comcast, opera
os canais líderes de audiência
dos Estados Unidos - muitos de-

les com exibição no Brasil. Além
disso, controla estúdios de TV,
estúdios de cinema e os parques
de diversões Universal Studios
nos Estados Unidos.

Além disso, a NBC planeja fa-
zer mudanças no programa “To-
day Show”, de acordo com repor-

tagem do New York Times. Ale-
xandra Wallace, vice-presidente
sênior da NBC News, deve ser in-
cumbida de supervisionar todo o
programa, que tem quatro horas
de duração. A jornalista também é
cotada para substituir o atual
presidente da holding, Jim Bell. ■

A fabricante de roupas Taco será novamente parceira do festival de música Rock in Rio na
edição de 2013 e espera aumentar em 20% a venda de produtos em relação ao evento do ano
passado. A empresa investiu R$ 4 milhões e terá direito a um espaço conceito e uma loja na
Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, numa área total de 260 metros quadrados. Na edição de
2011 do festival, a Taco comercializou 10 mil peças em sua loja, sendo metade delas as famosas
camisetas temáticas do Rock in Rio. Todo o projeto será idealizado pela agência Script.
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GIRO RÁPIDO

Dona de canais a cabo e de estúdios de TV e cinema viu sua receita com anúncios cair no terceiro trimestre

Fred
Que, após conquistar o título
Brasileiro com o Fluminense, foi
convocado ontem para a seleção
brasileira após mais de um ano
sem vestir a camisa canarinho.

R$ 1 bilhão
é quanto deve movimentar em

negócios a 2ª edição da Expoind
2012, que ocorrerá entre os dias
27 e 29 deste mês no pavilhão

de exposições do parque
aquático Wet’n’Wild, em Itupeva.

Conglomerado
de TV e

cinema busca
substituto
para atual

presidente

FRASE

“Melhor, impossível”

EdsonBueno,daAmil: reuniãocom
osamericanosemfevereirode2013

Cenade“LawandOrderSVU”: liderançanaaudiêncianãoseconverteuemaltanareceitapublicitária
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Empresas, p. 28.




