
Ricardo Lopes de Sá, da Andrade Gutierrez,

Claudio Lottenberg, do Albert Einstein, e

Carlos Fadigas, da Braskem, são alguns dos 200

empresários que estarão reunidos na 9ª edição do

CEO’s Family Workshop, evento realizado no início

de março pelo LIDE-Grupo de Líderes Empresariais.

De origem carioca, o Pontofrio escolheu a dedo

o primeiro projeto cultural que irá patrocinar.

A empresa apoiará o Rio Bossa Nova Festival, que

homenageará os 50 anos do concerto de Bossa

Nova realizado no Carnegie Hall, em Nova York,

show que mostrou o ritmo brasileiro ao mundo.

Com seis lojas no Brasil, a fabricante alemã de

malas Rimowa adotará uma forma inusitada

de reforçar sua marca no país. A empresa fechou

parceria com cinco hotéis de luxo em São Paulo

para oferecer serviços de reparos em bagagens

para seus hóspedes e clientes. E a ideia da empresa

é levar a iniciativa para hotéis do Rio de Janeiro.

Parte das comemorações do Ano de Portugal

no Brasil, ocorre na noite de hoje na Sala São

Paulo, na capital paulista, a apresentação do pianista

português Pedro Burmester. O concerto terá a

participação especial do pianista brasileiro Pablo Rossi

e apresentará peças de Johann Bach, Franz Schubert,

Frédéric Chopin, Heitor Villa-Lobos, entre outros.
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O Yahoo está lançando uma re-
forma de seu site, com o objeti-
vo de tornar o portal mais mo-
derno e atraente para os usuá-
rios. “Queríamos que fosse fami-
liar, mas também queríamos
que adotasse alguns dos paradig-
mas modernos da Web”, afir-
mou Marissa Meyer, a presiden-
te-executiva do Yahoo. Ela con-
cedeu uma entrevista ao “To-
day”, programa da rede de TV
norte-americana NBC, ontem.

“Uma coisa que realmente
aprecio é o newsfeed altamente
personalizado e infinito; a (bar-
ra de) rolagem não tem fim”,
disse a executiva.

Em um post no blog da em-
presa, Meyer anunciou que o
Yahoo começará a introduzir as
mudanças nos próximos dias, e
que novas mudanças e melho-
ras surgirão ao longo dos próxi-
mos meses.

O newsfeed infinito conten-
do reportagens, imagens e ví-
deos é semelhante ao do Face-
book e do Twitter.

Mayer também afirmou em
seu blog que o site ofereceria
aplicativos inovadores, permiti-
ria que os usuários fizessem lo-
gin com suas identidades do

Yahoo ou do Facebook e funcio-
naria bem em smartphones e
também em tablets.

O Yahoo é um dos sites de in-
ternet mais visitados do plane-
ta, mas a receita vem caindo
nos últimos anos em função da
concorrência dos rivais como o
Google e o Facebook.

A empresa também vem sen-
do perturbada por tumultos in-
ternos causados por uma rápida
sucessão de trocas de comando
executivo.

Mayer, de 37 anos, assumiu
depois de um período tumultua-

do na empresa, com a renúncia
do então presidente-executivo
Scott Thompson após apenas
seis meses no cargo devido a
uma controvérsia sobre suas
credenciais acadêmicas.

A disputa levou o co-funda-
dor do site, Jerry Yang, a renun-
ciar ao seu posto no conselho e
romper suas ligações com a
companhia.

A receita do Yahoo foi de 5 bi-
lhões de dólares em 2012, com
crescimento zero ante o ano an-
terior. Em 2010, a companhia fa-
turou US$ 6,3 bilhões. ■

As acusações feitas por uma em-
presa de segurança de computa-
ção dos EUA alegando que uma
unidade militar secreta chinesa
provavelmente está por trás de
uma série de ataques hackers
são falhas científicas e, portan-
to, não confiáveis, disse ontem
o Ministério de De-
fesa da China. A de-
claração aconteceu
após a Casa Branca
ter dito durante a
noite que o governo
do presidente Bara-
ck Obama tem repe-
tidamente levado
suas preocupações
sobre ataques digitais aos mais
altos níveis do governo chinês,
inclusive aos militares.

A empresa de segurança nor-
te-americana Mandiant identifi-
cou a Unidade 61398 do Exérci-
to da Libertação do Povo, com
sede em Xangai, como a força
motriz mais provável por trás
dos ataques de hackers. A Man-
diant disse acreditar que a uni-
dade tenha realizado ataques
“sustentados” contra uma am-
pla gama de indústrias .

O Ministério da Defesa chinês,

que já havia negado as acusações,
foi mais longe em uma nova decla-
ração, acusando a Mandiant de
confiar em dados espúrios.

“O relatório, ao confiar ape-
nas em links de endereços IP pa-
ra chegar a uma conclusão de
que os ataques de hackers parti-
ram da China, carece de prova
técnica”, disse o ministério em
comunicado em seu site.

“Todo mundo sabe que o uso
de endereços IP usurpados para
realizar ataques de hackers
acontece em uma base quase

diária”, disse.
“Em segundo lu-

gar, ainda não há
uma definição clara
internacionalmen-
te unificada sobre o
que consiste em um
‘ataque hacker’.
Não há nenhuma
evidência legal por

trás do relatório subjetivamen-
te induzindo que a concentra-
ção diária online (de informa-
ções) seja espionagem online.”

Como a pirataria online é um
fenômeno transnacional, anôni-
mo e escondido por sua própria
natureza, é difícil descobrir exa-
tamente onde os ataques se ori-
ginam, disse o comunicado.

“A China e os EUA têm manti-
do comunicação sobre a ques-
tão relevante”, disse o porta-
voz do Ministério das Relações
Exteriores chinês Hong Lei. ■

Preços mais acessíveis e inovações nos produtos. Es-
ses são os pilares de atuação da Sony no mercado de
filmadoras, segmento que sofre uma concorrência ca-
da vez maior dos celulares. Este ano, por exemplo, a
fabricante de eletroeletrônicos renovará toda a linha
de filmadoras Full HD que chegará ao mercado nos
próximos dias com queda de preço de até 50% em re-
lação à linha anterior. E para se diferenciar da sofistica-
ção dos aparelhos móveis, a empresa aponta entre os
diferenciais o projetor de imagens integrado em al-
guns dos modelos, tecnologia que deverá ser incre-
mentada nos próximos lançamentos. “O potencial de
crescimento das vendas de filmadoras no país é gran-
de quando comparado a outros mercados, como EUA
e países da Ásia”, diz Fábio Purcino, gerente de câme-
ras semi-profissionais e filmadoras da Sony. Segundo
dados da GFK, o mercado de filmadoras no país cres-
ceu 19% em 2012 e a Sony aumentou seu market sha-
re de 67,5%, em 2011, para 71,1% no ano passado. ■

ArcelorMittal fornece aço para prédio mais alto do país

➤

➤

➤

Serão cerca de mil toneladas de aço que a ArcelorMittal Aços Longos fornecerá para o

Complexo Tour Geneve, projeto da construtora TWS Brasil de 183 metros de altura e que é

considerado o mais alto arranha-céu do país. Construído em João Pessoa (PB), o complexo

terá 51 andares no conceito mixing building, que une unidades residenciais, empresariais e

comerciais. Sob o Rótulo Ecológico da ABNT, os aços fornecidos pela ArcelorMittal ajudarão

o empreendimento a buscar a certificação ACQUA de projetos com soluções sustentáveis.

ENCONTRO DE CONTAS

Yahoo se inspira no Facebook

➤

Divulgação

Yuya Shino/Reuters

Com a imagem em alta no mercado

China diz que acusação dos
EUA não tem prova técnica

Reforma do site tem objetivo
de tornar o portal mais moderno
e atraente para os usuários

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br
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GIRO RÁPIDO

Empresa de segurança alega
que unidade militar chinesa está
por trás de ataques hackers

Marcel Visconde
Vice-presidente da Abeiva, sobre

a crise enfrentada em 2012 no

segmento de carros importados por

conta da alta da alíquota do IPI para

o segmento e aumento do dólar.

20%
é o crescimento médio esperado

nas vendas de Páscoa da rede

Sam’s Club neste ano em relação

a 2012. O portfólio da companhia

abrange 70 produtos de

chocolate, como ovos e bombons.

Declaração
vem após Casa

Branca ter
revelado temor

sobre roubo
de dados

FRASE

“O pior já ocorreu
no ano passado”

Sonyaposta preçosacessíveis
nosegmentodefilmadoras

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

MarissaMeyer, doYahoo:adoçãodeparadigmasmodernosdaweb

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 fev. 2013, Empresas, p. 25.




