
A Electrolux realiza pela primeira vez no país

uma etapa do Design Lab, competição global

da companhia que desafia jovens estudantes

a desenvolver projetos na área de design e que

já está em sua 10ª edição. Os 5 melhores projetos

serão premiados na próxima quinta-feira, dia 5.

A rede de tabacarias especializada em

charutos cubanos Candice Cigar Co. investirá

R$ 110 mil para abrir uma unidade no Rio Plaza

Shopping, em Niterói. Com esse investimento,

a rede passa a atuar com sete unidades próprias

espalhadas pelo mercado fluminense.

Dois executivos da CPFL Energia estão em

Doha, no Qatar, para participar da Conferência

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-18),

que acontece até a próxima sexta, 7. O evento

reúne representantes de 191 países, entre chefes

de estado, diplomatas e executivos, para discutir a

redução na emissão de poluentes a partir de 2020.

A operadora Oi entra no clima do fim de ano

com a adesão à campanha beneficente de

Natal dos Correios, que recebe cartas de crianças

endereçadas ao Papai Noel onde voluntários

contribuem para satisfazer os pedidos. A empresa

recolheu mais de 2 mil cartas e os presentes

de seus colaboradores serão entregues amanhã.
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A União Europeia e os Estados
Unidos estão se preparando pa-
ra unir as forças contra uma pro-
posta da Rússia e de países afri-
canos para taxar o tráfego da in-
ternet e facilitar o rastreamento
de usuários. O embate sobre o
policiamento da web ocorrerá
em uma reunião da União Inter-
nacional de Telecomunicações
em Dubai, entre 3 e 14 de de-
zembro, em que os 193 países
membros da UIT debaterão no-
vas regras para a rede.

Os 27 países da UE são absolu-
tamente contra os planos radi-
cais de regulamentação da Inter-
net, como os que África e Ásia
apresentaram para que governos
possam rastrear o tráfego na Web
e taxar companhias como o Goo-
gle e Yahoo caso transfiram con-
teúdo para redes internacionais.

Os Estados Unidos, funda-
mentais na administração da
Corporação para Atribuição de
Nomes e Números na internet,
opõem-se a quaisquer novas
restrições, que, temem, limita-
riam inovação e comércio. ■

A rede especializada em chá Rei do Mate expan-
de sua atuação com a abertura da primeira loja
em um posto de gasolina na capital paulista, sen-
do esta a terceira unidade no segmento. E a com-
panhia já negocia novas lojas com a rede Ale
Combustíveis para a abertura de mais cinco uni-
dades no estado paulista. “O custo de ocupação
para uma loja em postos de gasolina é menor do
que em shopping, o que garante um maior resul-
tado”, explica Adriana Lima, diretora de expan-
são e operação do Rei do Mate. Com modelos de
franquias que variam de R$ 250 mil a R$ 350 mil
o investimento, a rede mantém hoje 328 unida-
des espalhadas por 19 estados do país. E para
2013, a expectativa da companhia é reforçar a
atuação com pelo menos mais 30 lojas. “Esta-
mos com atuação bem diversificada atualmente,
com lojas em empresas, supermercados, faculda-
des, shoppings e os postos”, diz a diretora. ■

Affero visa receita de R$ 200 milhões em 2013

As vendas de computadores pes-
soais no Brasil no terceiro tri-
mestre recuaram 0,3% sobre o
mesmo período de 2011, para
cerca de 4 milhões de unidades,
informou empresa de pesquisa
de mercado IDC.

Segundo o levantamento, na
comparação com o segundo tri-
mestre, as vendas de julho a se-
tembro cresceram 1,9%, em
meio a uma deman-
da retraída por par-
te de empresas e
também de usuá-
rios domésticos.

“O mercado brasi-
leiro de PCs segue
fortemente impacta-
do pela variação do
dólar, pela grande
cautela do setor privado face às
especulações dos resultados da
crise internacional e pela de-
manda retraída dos usuários do-
mésticos”, afirmou em comuni-
cado Camila Pereira Santos, ana-
lista de mercado da IDC Brasil.

A expectativa da IDC para o
mercado de PCs do Brasil em
2012 é de um crescimento de
cerca de 2%.

A pesquisa identificou um ce-
nário em que o varejo trabalha
com volume elevado de esto-
que de computadores e com fo-
co na venda dos equipamentos
com sistema operacional Win-
dows 7. “Os brasileiros já têm
opção de encontrar equipamen-
tos com Windows 8. Por isso, o
varejo tem criado ofertas agres-
sivas com preços bastante con-
vidativos. Mas, mesmo assim,
o consumidor ainda não reagiu
da forma esperada”, explicou a

analista Camila.

Disputa acirrada
Na última sexta-fei-
ra, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e
Estatística (IBGE)
divulgou que o Pro-
duto Interno Bruto
do país no terceiro

trimestre subiu apenas 0,6% so-
bre o segundo trimestre e 0,9%
na comparação com igual perío-
do do ano passado, abaixo do
esperado pelo mercado, segun-
do pesquisas da Reuters .

A IDC afirmou que parte da
performance reduzida das ven-
das de PCs pode ser atribuída “à
distribuição dos recursos dos
brasileiros entre computadores,

tablets e smartphones”.

Briga com as TVs
Outro interessante estudo divul-
gado pela Viacom mostra que os
tablets estão com a bola toda.
Para se ter ideia, esse tipo de
aparelho já ocupa a segunda po-
sição na lista de eletrônicos pre-
feridos,inclusive, para ver TV
nos Estados Unidos. E detalhe:

perdem apenas para os próprios
televisores.

No trimestre passado, as ven-
das de desktops tombaram
13,7% sobre o mesmo período
de 2011, enquanto as vendas de
notebooks cresceram 10,6%.

No início do ano, a IDC espe-
rava crescimento anual de cerca
de 15% nas vendas de desktops
no terceiro trimestre. ■ Reuters
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Especializada em educação corporativa, a Affero fecha seu terceiro ano de atuação

com um faturamento de R$ 75 milhões após ter conquistado 20 novos clientes ao longo

de 2012. Para o próximo ano, a companhia visa faturar ao menos R$ 100 milhões com a

possibilidade de chegar à casa dos R$ 200 milhões caso a intenção de adquirir empresas

no mercado se concretize. Já em número de colaboradores, a Affero mantém hoje

cerca de 400 pessoas e pretende fechar 2013 com aproximadamente 500 profissionais.
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GIRO RÁPIDO

Bloco une forças aos Estados
Unidos contra proposta da
Rússia e de países africanos

Romário, que pretende iniciar

nesta semana a coleta de

assinaturas dos deputados para

instaurar uma CPI para investigar

suspeitas de corrupção na CBF.

R$ 599
é o preço promocional do

aparelho LG Optimus L5 que a

TIM comercializará em sua nova

loja própria no ParkShopping

Campo Grande entre os

dias 4 e 18 de dezembro.

Volume fica 0,3% menor no terceiro trimestre sobre 2011. Briga com tablets esquenta

Varejo tem
criado ofertas

agressivas,
mas

consumidor
não reagiu

FRASE

“Chega de sacanagem
no mundo da bola”

AdrianaLima,diretoradaredeRei
doMate:30novas lojasem2013
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MercadodePCssegue fortemente impactadopor fatoresdiversos

22 Brasil Econômico Segunda-feira, 3 de dezembro, 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  3 dez. 2012, Empresas, p. 22.




