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Internet

OGmail, serviço de
e-mail do Google
usado atualmente
por mais de 425 mi-

lhões de pessoas, apresentou
instabilidade ontem. Usuá-
riosde diversos países se depa-
raram, ao tentar acessar a pági-
na, com o desenho de um ro-
bô quebrado (exibido geral-
mente quando há falhas) e a
seguinte mensagem: “O servi-
dor encontrou um erro tem-
porário e não pôde concluir

sua solicitação. Por favor, tente
novamente em 30 segundos”.

Reclamações sobre a interrup-
ção do serviço se multiplicaram
nas redes sociais. Enquanto al-
guns se queixavam da impossibi-
lidade de acessar e-mails impor-
tantes ou até mesmo de traba-
lhar, outros faziam piadas, rela-
cionando a falha ao fim do mun-
do. “O Gmail decidiu celebrar o
iminente apocalipse maia al-
guns dias antes”, disse um usuá-
rio no Twitter. Sites de tecnolo-

gia falavam ainda do fechamen-
to forçado do navegador Google
Chrome durante as tentativas
de acesso ao e-mail. Por outro
lado, muitos usuários disseram
não ter encontrado problema pa-
ra acessar o serviço.

O Google não informou o nú-
mero de usuários prejudicados,
mas admitiu a instabilidade em
comunicado à imprensa: “Neste
momento, estamos enfrentan-
do um problema com alguns ser-
viços do Google. Para todos os
usuários que foram afetados, pe-
dimos desculpas por qualquer in-
conveniente causado”. A página
oficial de status dos aplicativos
do Google reportava erro no
Gmail e no Google Drive, serviço
de criação e armazenamento de
documentos. “O problema será
resolvido”, informava a página
na tarde de ontem, sem entrar

em detalhes.
Esta não é a primeira vez que

serviços do Google ficam fora do
ar. Na última semana de novem-
bro, usuários relataram dificul-
dades para usar o buscador do

Google e o Gmail. Na ocasião, a
empresa afirmou que a falha atin-
giu apenas a América Latina.

Apesar de ter ficado instável
ontem, o Gmail pôde ser acessa-
do de outras formas. Nos navega-

dores Internet Explorer e Mo-
zilla Firefox, por exemplo, o
serviço estava funcionando.
Nas próximas vezes que a in-
terrupção ocorrer, é aconse-
lhável acessar o Gmail na ver-
são móvel – o que também po-
de ser feito no computador.
Outra saída é o acesso por ou-
tros programas, como o Ou-
tlook. Recomenda-se tam-
bém fazer o backup dos arqui-
vos em outros sites de armaze-
namento em nuvem.

Os aplicativos do Google
são usados por usuários co-
muns e companhias. Na sema-
na passada, o Google infor-
mou que vai cobrar US$ 50
por usuário, por ano, de em-
presas com 10 empregados ou
menos que usam o conjunto
de aplicativos./ NAYARA FRAGA

e TATIANA DE MELLO DIAS

Techint avança
na disputa por
73% da CSA

THE NEW YORK TIMES

Até pouco tempo atrás, o Finan-
cial Times seria a joia da coroa
de qualquer empresa de mídia,
uma forma de qualquer empresa
conquistar credibilidade instan-
tânea. Agora, considerados os
principais interessados em com-
prá-lo, o FT pode virar apenas
um meio para vender mais termi-
nais de computadores.

Michael R. Bloomberg está
considerando comprar o The Fi-
nancial Times Group, o que in-
clui o jornal e também a metade
da revista The Economist, de acor-
do com três fontes próximas à

negociação.
Bloomberg, empresário e

atual prefeito de Nova York, é ad-
mirador da Economist há muito
tempo, e sua afinidade com o jor-
nal, pelo menos como leitor, se
estreitou nos últimos tempos.

Pessoas próximas ao empresá-
rio dizem que ele geralmente pre-
fere ler reportagens mais curtas
e diretas. Mas, em outubro,
Bloomberg visitou a sede do Fi-
nancial Times, apenas a alguns
blocos dos novos edifícios da
Bloomberg LP, que ainda estão
em construção. Quando um edi-
tor perguntou se o empresário
compraria o jornal, ele respon-
deu: “Compro todos os dias”.

Bloomberg confidenciou a
amigos e funcionários sobre os
potenciais benefícios e perigos
de fazer uma aquisição custosa
em uma indústria que ele admira
pessoalmente, mas que o inco-
moda do ponto de vista de negó-

cios. Ele tem acompanhado de
perto a retração da circulação
dos diários, um problema que
também afeta o FT.

A ambivalência de Bloomberg
tem duas faces: o empresário sa-
be dos perigos que o negócio jor-
nal corre, mas também é atraído
pelo poder e proeminência que
um título como o Financial Ti-
mes traria. A Pearson, compa-
nhia controladora do jornal, não

divulga números separados
para as publicações, mas a
aposta do mercado é que a pu-
blicação é deficitária.

Disputa. Para a Thomson
Reuters, a única outra empre-
sa na disputa pelo jornal, a si-
tuação é diferente. Ao contrá-
rio de Bloomberg, que abriu
seu serviço de informações fi-
nanceiras em 1982, James C.
Smith, presidente da Thom-
son Reuters, começou na divi-
são de jornais regionais da
companhia e tem experiência
em mídia impressa.

No entanto, a companhia te-
ve dificuldades financeiras de-
pois que seu mais recente ter-
minal de informações finan-
ceiras não teve boa recepção.
De janeiro a setembro de
2012, a Thomson Reuters teve
receita de US$ 9,88 bilhões,
3% abaixo do resultado de
igual período do ano passado.

O Financial Times poderia
expandir a marca Thomson
Reuters, uma vez que, ao con-
trário da Bloomberg, a compa-
nhia não tem uma revista pró-
pria semanal ou mensal.

Bloomberg avalia a compra do
‘FT’ e de parte da ‘Economist’

REPRODUÇÃO

Novartis vai ampliar produção de
medicamentos genéricos no Brasil
Vendas no País, que é o sexto mercado para o laboratório suíço, crescem mais de 10% ao ano e ficaram acima de R$ 3 bilhões em 2011

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS–1/9/2011

ESCLARECIMENTO

GMAIL TEM DIA DE
‘ROBÔ QUEBRADO’
Serviço de e-mail do Google teve falhas ontem

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

De olho na expansão dos gas-
tos dos brasileiros com a saú-
de, a Novartis lançará um vas-
to programa de introdução de
novos remédios no mercado
nacional, vai ampliar sua pro-
dução de genéricos e incre-
mentará os testes clínicos rea-
lizados no País. As informa-
ções são de Adib Jacob, o novo
presidente do Grupo Novartis
no Brasil e que hoje simbolica-
mente será apresentado ao
mundo empresarial e diploma-
tas em um evento na Embaixa-
da da Suíça em Brasília.

Em entrevista exclusiva ao Es-
tado, o executivo deixou claro
que a atenção ao mercado brasi-
leiro faz parte de uma estratégia
mais ampla do grupo com sede
na Suíça de se lançar na conquis-
ta dos emergentes, justamente
num momento que a renda des-
ses países se eleva, a expectativa
de vida aumenta e a crise na Euro-
pa não dá sinais de perder força.

O Brasil, segundo ele, já é hoje
o sexto maior mercado de produ-
tos Novartis no mundo, ganhan-
do praticamente uma posição a
cada ano na última década. Jun-
tos, os emergentes já represen-
tam 22% das vendas mundiais da
Novartis e, pelos cálculos de Ja-
cob, esse bloco de economias po-
derá já representar um quarto de
todas as vendas em 2013.

“São nesses países que ve-
mos um crescimento mais dinâ-
mico”, disse o novo presidente.
“Há uns anos, a empresa se con-
centrava em projetos que fizes-
sem sentido na Europa e Esta-
dos Unidos. Hoje, há uma visão
clara de que temos de atender
às necessidades dos emergen-
tes.”

Em 2011, as vendas da gigante

do setor farmacêutico chegaram
a US$ 58 bilhões. Mas, se o de-
sempenho nos países ricos pati-
na, nos emergentes a expansão é
importante. No caso do Brasil, o
crescimento é de mais de 10% ao
ano. Em 2011, as vendas já chega-
ram a R$ 3 bilhões.

Não por acaso, a atenção so-
bre o mercado nacional faz parte
dos planos estratégicos da em-
presa. A Novartis prepara já o ter-
reno para a fabricação de vacinas

para meningite, em uma fábrica
em Pernambuco que vai custar
US$ 500 milhões.

Mas os planos da empresa vão
além. Um exemplo é a fábrica de
genéricos da companhia em
Cambé, no Paraná. Hoje, remé-
dios genéricos correspondem a
15% das vendas nacionais da No-
vartis. Mas a aposta é de uma ex-
pansão rápida nos próximos
anos. “Já operamos com capaci-
dade de produção plena e vamos

fazer uma ampliação da fábrica
de Cambé”, confirmou Jacob. Se-
gundo ele, o segmento de genéri-
cos tem sido a área mais dinâmi-
ca do mercado brasileiro.

Desenvolvimento. Outra inicia-
tiva é aumentar os investimen-
tos em estudos clínicos locais,
chegando a 200. Com parcerias
como a que tem com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca) para
o tratamento do câncer no colo

do útero, a Novartis deve termi-
nar 2012 com R$ 80 milhões em
testes clínicos realizados no
País. Em 2011, os investimentos
foram de R$ 58 milhões em 2011.

Para 2013, Jacob garante que a
Novartis será uma “máquina de
lançamentos”. Entre os produ-
tos que poderão entrar no merca-
do estão os medicamentos para
tratamento da fibrose cística,
edema macular diabético, escle-
rose múltipla e psoríase.

A Techint/Terniumestá ganhan-
do vantagem na disputa com a
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) para a compra de
uma fatia da Companhia Side-
rúrgica do Atlântico (CSA), se-
gundo duas fontes próximas a
transação. Em um ano, essa é a
segunda disputa entre as empre-
sas em torno da aquisição de
uma siderúrgica no Brasil.

No ano passado, a Techint/
Ternium superou a CSN e en-
trou para o bloco de controle da
Usiminas. De acordo com as
mesmas fontes, apesar do avan-
ço, a venda da CSA ainda deve
demorar alguns meses.

No fim de novembro, a Thys-
senKrupp, dona de 73,13% da
CSA, informou que as empre-
sas selecionadas na primeira fa-
se do processo de venda da
Steel Americas (que inclui a
CSA e uma unidade americana)
farão uma due dilligence (audito-

ria dos números) nas unidades
para depois firmarem ofertas
de compra.

A expectativa é de que o rece-
bimento das propostas ocorra
ainda neste ano. Segundo infor-
mações não confirmadas pela
empresa, a CSN já teria feito
uma oferta de US$ 3 bilhões.

Novidades sobre a venda das
unidades da Thyssen são espera-
das para hoje, já que a compa-
nhia divulga resultados. Procu-
rada, a CSN não quis comentar.
A Techint/Ternium não respon-
deu. / FERNANDA GUIMARÃES

● Porte

Mensagens. 425 milhões de usuários usam o serviço Gmail

Novos mercados. Sede da Novartis: expansão focada em mais lançamentos em países emergentes, que já representam 22% da receita da companhia suíça

Negócios da Pearson
também estão na mira de
outro gigante das
informações financeiras,
a Thomson Reuters

● Investimentos

O contrato de venda do con-
trole do Pão de Açúcar é de
2005, e não de 1999, como
informado ontem em “Casi-
no diz que não planeja in-
cluir Pão de Açúcar no Novo
Mercado”. A assessoria de
Abilio diz que a migração da
companhia para o Novo Mer-
cado não serviria para dar
poder ao empresário, mas
para reforçar a governança.

US$ 9,88 bi
foi o faturamento da Thomson
Reuters nos primeiros
nove meses deste ano

3%
foi a queda em relação a igual
período de 2011

ADIB JACOB
PRESIDENTE DO GRUPO
NOVARTIS NO BRASIL
“Já operamos com
capacidade de produção
plena e vamos fazer
uma ampliação da
fábrica de Cambé
(no Paraná).”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




