
A BRF, maior produtora e expor-
tadora de carne de frango do
Brasil, aplicará mais reajustes
de preços para o mercado exter-
no para compensar os altos cus-
tos com grãos, que se prolonga-
ram até o início deste ano, disse
o vice-presidente de finanças,
Leopoldo Saboya.

“O mercado externo ainda po-
de ter repasse de preços... Vi-
mos um último repique de pre-
ços (de grãos)”, disse o executi-
vo no intervalo de evento em
São Paulo, ontem. “Mas será es-

tratégico e pontual, a gente
olha que país ou região que dá
para fazer o repasse.”

Segundo ele, a empresa ainda
registrou um aumento dos pre-
ços de milho nos meses finais
de 2012 e início deste ano, entre
novembro e janeiro. “Tivemos
um repique do milho... Parecia
ser um ponto de máxima, para
(o preço) começar a cair, mas
ele continuou subindo em no-

vembro, dezembro e janeiro, e
começou a mostrar quedas ago-
ra em fevereiro e março”, afir-
mou Saboya. Em 2012, os pre-
ços do milho tiveram um salto
de 50% e os do farelo de soja su-
biram 97%, segundo a BRF.

O aumento nos preços de
grãos, principal insumo no se-
tor de aves, fez a BRF elevar os
preços de seus produtos tanto
no mercado interno como exter-
no no ano passado para compen-
sar os custos maiores.

Saboya ponderou que os cus-
tos ainda ficaram dentro das es-
timativas com as quais a empre-
sa vinha trabalhando. Ele disse
também esperar a manutenção
do movimento de recuperação
das vendas para o mercado ex-
terno, que teve início no segun-

do semestre do ano passado e
vem se estendendo em 2013.

No mercado interno, o execu-
tivo da BRF disse que não vê ne-
cessidade de novo repasse de
preços e afirmou que trabalha
com perspectiva positiva para
as vendas domésticas, que se-
guem sustentadas desde o iní-
cio de 2013, embora esse seja o
período mais fraco do ano.

Tradicionalmente, o primei-
ro trimestre é o mais difícil para
as empresas de alimentos, em
meio ao período de férias. “Mas
a visão toda continua positiva”,
disse Saboya. A BRF teve no
quarto trimestre de 2012 lucro
de R$ 563 milhões, bem acima
dos R$ 121 milhões em igual pe-
ríodo anterior e superior às esti-
mativas de analistas. ■

CONECTADO

As pessoas estão preferindo mui-
to mais utilizar dispositivos co-
nectados para facilitar o traba-
lho do que melhorar a vida pes-
soal. Surpreendentemente, esta
é uma constatação feita a partir
de uma pesquisa conduzida pe-
lo IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers), que
analisou a opinião de mais de
1.200 entrevistados pelo Face-
book, entre eles engenheiros e
tecnólogos, sobre o futuro da In-
ternet de “Todas as Coisas” (In-
ternet of Things – IoT).

A maioria dos pesquisados,
65%, afirmou estar mais interes-
sada em usar dispositivos conec-
tados para melhorar a sua pro-
dutividade no trabalho, do que
para administrar suas casas
(14%), melhorar seus desloca-
mentos (12%) ou melhorar a
sua saúde (9%). Esse ecossiste-
ma em que cada vez mais dispo-
sitivos estão conectados na in-
ternet, sejam eles smartphones,
eletrodomésticos, carros e ou-
tras máquinas, já é uma realida-
de impulsionada pela oferta
crescente de “coisas” conectá-
veis. “As pessoas sempre foram
mais interessadas numa tecnolo-
gia que ofereça um benefício
imediato e os dispositivos co-
nectados podem atender de for-
ma instantânea a necessidade
do consumidor, resultando em

vantagens que melhoram a sua
qualidade de vida. Embora uns
possam imaginar que melhorar
a qualidade de vida pessoal de
alguém seria mais importante,
a grande maioria dos pesquisa-
dos está mais interessada em
usar dispositivos conectados no
trabalho. Esta estatística nos dá
uma boa visão sobre os tipos de
dispositivos que serão mais
bem recebidos no futuro”, afir-
ma o Membro Sênior da IEEE no
Brasil, Raul Colcher.

Devido à velocidade com que
a Internet das Coisas evoluiu,

ainda não há uma definição mui-
to clara de seu conceito e do que
realmente pode ser definido co-
mo um dispositivo “conecta-
do”. Enquanto apenas 30% dos
entrevistados considera que os
dispositivos conectados podem
ser definidos como aqueles que
são diretamente ligados à Inter-
net (como smartphones e lap-
tops), quase 70% considera que
eles podem estar ligados direta
ou indiretamente à internet (co-
mo pulseiras que se conectam a
um telefone por Bluetooth).

Além de controvérsias sobre

sua definição, a Internet das Coi-
sas também se depara com ou-
tros desafios que serão decisivos
para sua disseminação. A ques-
tão da privacidade é considerada
como o maior desafio para 46%
dos pesquisados, seguida pelas
preocupações quanto à seguran-
ça dos dados, apontada por 40%.
“Superar as questões de privaci-
dade e segurança da Internet das
Coisas será um desafio significati-
vo para a indústria”, destaca Ro-
berto Saracco, membro Sênior
do IEEE e Diretor do Grupo Italia-
no do EIT ICT LABS. ■ ItWeb

A TIM espera que o compartilha-
mento da rede de telefonia mó-
vel de quarta geração (4G) com
a Oi seja iniciado dentro poucas
semanas, de acordo com o vice-
presidente de assuntos regulató-
rios da operadora, Mario Giraso-
le.O acordo entre as empresas
deve ser entregue ainda nesta
semana à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) pa-
ra análise, disse o executivo.

As principais operadoras de
telefonia móvel do país têm se
movimentado para elaborar
acordos de compartilhamento
de redes móveis a fim de redu-
zir custos de construção e aten-
der às demandas do governo pa-
ra prestação dos novos serviços
nacionalmente, em vista dos
grandes eventos esportivos dos
próximos anos.

Além de Oi e TIM, a Telefôni-
ca Brasil, que opera a marca Vi-
vo, e a Claro, do grupo Améri-
ca Móvil, também buscam com-
partilhar suas redes móveis.
“Hoje entregamos o contrato”,
afirmou Girasole a jornalistas
durante evento em Brasília, ex-
plicando que o documento vai
para análise do conselheiro re-
lator Rodrigo Zerbone, e de-
pois segue para o Conselho Di-
retor da Anatel.

Prazo-limite
Assim, Girasole espera que “em
poucas semanas” a questão já es-
teja resolvida, para começar o
compartilhamento em abril,
mês limite para o início das ofer-
tas do 4G nas cidades-sede da
Copa das Confederações, segun-
do exigências do edital de licita-
ção das radiofrequências para
os novos serviços.

A Anatel, por sua vez, tem
“todo interesse que esse proces-
so avance”, de acordo com o
presidente da agência regulado-
ra, João Rezende.

As duas operadoras informa-
ram em janeiro que discutiam
compartilhamento de infraes-
trutura. No começo de março, o
Conselho de Administração da
TIM aprovou a celebração de
um contrato com a Oi, com in-
vestimentos “isolados” por ca-
da parte. “É um trabalho que es-
tá andando de maneira muito
fluida”, afirmou Girasole. ■

Google lança Nexus 4 no país por R$ 1,7 mil

O smartphone Nexus 4, desenvolvido pelo Google em parceria com a

LG, chegará ao Brasil oficialmente hoje num evento do Google em São

Paulo. O aparelho começou a ser vendido em novembro nos Estados

Unidos e em mais seis países, onde os estoques se esgotaram

rapidamente. O Nexus 4 tem processador Qualcomm Snapdragon de

quatro núcleos e usa o sistema operacional Android 4.2 Jelly Bean. Sua

câmera principal é de 8 megapixels; e, a frontal, de 1,3 megapixel.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Empresas, p. 19.




