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Publicidade

Após anunciar a aquisição dos
ativos da XL Foods no Canadá
em outubro passado, a JBS in-
formou ontem sua intenção de
concluir a compra de operações
da companhia localizadas tam-
bém nos Estados Unidos. A exis-
tência de uma opção de aquisi-
ção desses ativos já havia sido
relevada pela JBS no ano passa-
do. O negócio será concluído
no próximo dia 8. O acordo in-
clui dois frigorífico localizados
em Omaha, no Nebraska, e em
Nampa, Idaho – ambos têm ca-
pacidade de processar 1,1 mil
cabeças de gado por dia.

1.O Facebook Home é
um software que leva
para segundo plano os
aplicativos que tipica-

mente compõem o layout do
seu smartphone. Nas principais
telas do aparelho estarão as
atualizações dos amigos, que
serão exibidas como uma espé-
cie de apresentação de slides.

2.Não se trata de um
novo sistema opera-
cional. O Home fun-
cionará em aparelhos

Android. Para ter acesso aos
aplicativos comuns, bastará des-
lizar o dedo na tela.

3.O Facebook selecio-
nou apenas o An-
droid porque a plata-
forma tem 60% do

mercado mundial e está aberta
a esse tipo de integração com
software. Isso significa que do-
nos de iPhone estão fora dessa.

Mariana Congo

AMercedes-Benz pu-
blicou, na noite de
quarta-feira, um ví-
deo em sua página

no YouTube para promover o
lançamento do Classe A.

O vídeo chamou a atenção
do público ao reunir o funk
Passinho do Volante (criado
pelo grupo MC Federado e os
Leleks na periferia carioca)
ao Classe A, veículo de R$
99,9 mil da marca de carros de
luxo Mercedes-Benz.

No vídeo, o carro faz mano-
bras em um cenário futurista
para demonstrar os dispositi-
vos de segurança do Classe A.

A intenção de fazer barulho
deu resultado. Foram cerca
de 135 mil visualizações em
menos de 24 horas. Com esse
número, o volume de compar-
tilhamentos e a mídia espon-

tânea, a agência de publicidade
responsável pela campanha con-
siderou o vídeo um viral.

Sem consenso. O teor dos co-
mentários e o empate no núme-
ro de avaliações positivas e nega-
tivas do vídeo mostram que a opi-
nião do público ficou dividida en-
tre os que amaram e os que odia-
ram a associação do Classe A ao
funk.

“A Mercedes sabia que essa pe-
ça da campanha seria polêmica e
foi corajosa ao aprovar”, diz Bru-
no D’Angelo, diretor de criação
da agência de publicidade Adbat/
Tesla, responsável pelo projeto
de lançamento do Classe A. Se-
gundo ele, o contraste do vídeo
se relaciona com o momento vi-
vido pelo Brasil, de ascensão das
classes sociais.

Marcel Dellabarba, gerente de
comunicação para imprensa da
Mercedes-Benz, disse que a em-

presa esperava que o vídeo com
a música com o refrão “Ah Lelek
Lek Lek Lek” chocasse parte do
público. “Mas todo viral é polê-
mico, e a ideia é essa. Mesmo
quem não gostar do vídeo vai fi-
car curioso em relação ao carro”,
avalia Dellabarba.

Negociações. A Mercedes-
Benz e a agência Adbat/Tesla
não divulgaram o valor pago ao

grupo MC Federado e os Leleks
para o uso da música no vídeo.
D’Angelo, da agência, apenas co-
mentou que a negociação foi
tranquila.

O som usado no vídeo da mon-
tadora foi extraído diretamente
do áudio do vídeo original do gru-
po, que foi publicado no YouTu-
be em janeiro e teve mais de 29
milhões de visualizações.

Com o lançamento do Classe

A, um veículo hatch, a Mer-
cedes-Benz quer se aproxi-
mar do público jovem e re-
novar a marca, sem deixar
de lado os clientes tradicio-
nais, segundo Dellabarba.
O viral com o uso do funk é
uma das peças da campa-
nha, que ainda tem outro
vídeo no estilo tradicional
da empresa, além de ou-
tras peças de publicidade.

BEBIDAS

O Argo Group tem planos de
constituir uma resseguradora
admitida no Brasil, infor-
mou Pedro Purm, pre-
sidente da segurado-
ra local. Trata-se de
uma modalidade
que possibilita à
companhia perma-
necer sediada no
exterior, com apenas
um escritório de repre-
sentação no País. A empre-
sa informa que ainda não pediu
autorização à Superintendência
de Seguros Privados (Susep)
para constituir o novo negócio.

JBS quer fechar compra
de novos ativos nos EUA

A General Motors vai investir
US$ 332 milhões em quatro fá-

bricas nos Estados Unidos
para produzir motores

com consumo mais
eficiente de combus-
tível, como o Eco-
tec movido a gasoli-
na, e novos siste-

mas de transmissão.
Só neste ano, a mon-

tadora já havia anuncia-
do investimentos de US$

1,2 bilhão em suas fábricas em
território americano. A GM afir-
mou que iria investir US$ 1,5
bilhão no país em 2013.

A Coca-Cola vai investir R$ 1
bilhão na construção de uma
nova fábrica de bebidas no Rio
de Janeiro. O plano é que a uni-
dade, que ficará localizada em
Duque de Caxias, no terreno da
antiga fábrica de tecidos Nova
América, entre em operação em
2014. “A escolha do município
de Duque de Caxias se deu por
conta de sua localização estraté-
gica, a 8 km do Arco Rodoviário
Metropolitano, o que facilitará
as nossas operações logísticas”,
disse, em nota, o presidente da
Coca-Cola Andina Brasil, Rena-

to Barbosa. Com capacidade
para produzir 1,2 bilhão de li-
tros de bebidas por ano, a nova
fábrica visa a atender o aumen-
to de demanda esperado duran-
te a Copa do Mundo de 2014 e
os Jogos Olímpicos em 2016.

SEGUROS

Samsung terá
lojas dentro
da Best Buy

Argo Group planeja
resseguradora no País

ALIMENTOS VEÍCULOS

PRESTE ATENÇÃO

Coca-Cola vai investir R$ 1 bilhão em
nova fábrica em Duque de Caxias (RJ)

JOSH EDELSON/AFP

Facebook Home
quer a tela inicial
dos smartphones
Software põe a rede social em primeiro plano nos aparelhos com
sistema Android, do Google, e ‘arquiva’ os demais aplicativos

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

GM investe US$ 332 mi
em novos motores

Nayara Fraga

Um dos assuntos mais quen-
tes do ano passado foi o rumor
de que o Facebook lançaria o
próprio smartphone. Blogs de
tecnologia se debruçaram so-
bre o tema e questionaram o
sentido da medida. Ontem, a
empresa revelou que sua estra-
tégia não tem nada a ver com a
fabricação do produto: “Hoje
nós vamos finalmente falar so-
bre aquele ‘Facebook Phone’
ou, mais precisamente, sobre
como tornar seu Android um
aparelho bom, simples e so-
cial”, disse Mark Zuckerberg,
presidente do Facebook.

O executivo apresentou um
software, chamado Home, que
transforma a lógica dos apare-
lhos embarcados com a platafor-
ma do Google. Seu papel princi-
pal é levar os aplicativos (apps)
para um segundo plano e deixar
a primeira camada do smartpho-
ne com a cara do Facebook. Na
prática, é como se a tela inicial, a
tela com a trava de segurança ou
o papel de parede informasse ao
usuário, a todo momento, o que
os amigos estão compartilhando
na rede social.

Trata-se de um telefone, se-
gundo Zuckerberg, construído
ao redor de pessoas, e não de
apps. “Por que nós temos de ir
até os apps para saber o que está
acontecendo com as pessoas
com as quais nos importamos?”,
perguntou ele, durante evento
na Califórnia, que foi transmiti-
do pela internet. O fundador do

site se refere ao fato de ser neces-
sário hoje abrir os aplicativos pa-
ra de fato ver as atividades dos
amigos ou checar mensagens.

Com o Home, essa dinâmica
muda basicamente por conta de
três recursos. O primeiro está vi-
sível logo que o usuário liga o te-
lefone. As atualizações dos ami-
gos, como fotos ou links, são exi-
bidas como uma espécie de slide-

show, o que o Facebook chamou
de “cover feed”. E, nesse mesmo
ambiente, ocorre a interação – é
possível curtir e comentar.

Há também uma área destina-
da apenas a notificações de sta-
tus. Pequenos blocos retangula-
res aparecem, em forma de lista,
com as novidades de seus ami-
gos (ao lado de suas respectivas
fotos de perfil). Se um amigo co-
menta uma foto em que você foi
marcado, lá estará o aviso. Já o
terceiro componente permite a
troca de mensagens até mesmo
durante o uso de outro app.

Tudo isso, segundo Zucker-
berg, vai ao encontro da deman-
da da maior parte dos usuários.
O Facebook, que tem hoje mais
de 1 bilhão de usuários, respon-
de por 23% do tempo que os ame-
ricanos gastam com seus smart-
phones.

Android. O novo software do
Facebook estádisponível exclusi-
vamente para os aparelhos com
plataforma do Google, empresa
que tem sua própria rede social
(o Google Plus) e faz de tudo pa-
ra incentivar o uso de seus servi-
ços (como Gmail, Maps e Now)
no sistema operacional. Por essa
razão, o passo do Facebook foi
interpretado por alguns como o
destruidor da proposta do gigan-
te de buscas. “O Home basica-
mente mata isso (a estratégia do
Android)”, disse o site de tecno-
logia Business Insider.

Ocorre que o Android é uma
plataforma aberta que suporta
diversas integrações com softwa-

res. E a intenção do Facebook,
segundo Zuckerberg, é oferecer
a melhor experiência para as pes-
soas, independentemente do
aparelho – o sistema do Google
detém 60% do mercado mundial
e é usado por 60 fabricantes.

Os donos de iPhone, portan-
to, não poderão usar o Home.
“Nós temos uma parceria muito
boa com a Apple, mas eles que-

rem ser os donos de toda a expe-
riência. Não há muitas pontes en-
tre nós e o Google, mas nós esta-
mos alinhados com a filosofia
aberta deles”, disse Zuckerberg,
em entrevista à revista Wired.
Ele diz amar o próprio iPhone e
que gostaria de também poder
oferecer o novo recurso no am-
biente da Apple.

O Home poderá ser baixado

no Google Play a partir de 12 de
abril. Entre os primeiros mode-
los compatíveis estão Samsung
Galaxy S III, Galaxy Note II, Ga-
laxy S4, HTC One X e HTC First
(este será lançado dia 12 de abril
nos Estados Unidos). Há indí-
cios, segundo blogs, de que have-
rá espaço para propaganda no
Home, o que pode desagradar. /

COLABOROU MARIANA CONGO

CORREÇÃO

‘LEK LEK LEK’ PARA
VENDER MERCEDES
Com funk, marca quer se aproximar dos jovens

US$ 1,5 bi

Função social. Facebook concentra 23% do tempo gasto com smartphones, diz Zuckerberg

A Samsung planeja instalar lojas
de sua marca em mais de 1,4 mil
unidades da varejista americana
Best Buy este ano, medida que
alguns analistas em Wall Street
disseram que poderia ajudar a
maior rede de eletrônicos do
mundo a impulsionar vendas e
lucratividade.

A ideia de loja dentro de outra
loja é um elemento chave do pla-
no de recuperação da Best Buy,
que inclui dedicar mais espaço
para produtos mais lucrativos,
como tablets e telefones móveis.
A empresa também tenta usar
sua influência com fornecedo-
res para lutar contra concorren-
tes online e de desconto.

O analista doJPMorgan, Chris-
topher Horvers, disse que o negó-
cio com a Samsung era “outro
passo na direção certa” e posicio-
nava melhor a Best Buy contra a
varejista online Amazon.com.

A parceria com a Samsung é
parecida com a aliança da Best
Buy com a Apple, bem como as
parcerias da Dick’s Sporting
Goods com a Nike e da Under
Armour com a North Face. /

REUTERS

Novo segmento. Com o Classe A, Mercedes-Benz pretende renovar o público da marca

É QUANTO A
GM DEVERÁ

INVESTIR NOS
EUA EM 2013

Diferentemente do publica-
do na edição de ontem, à
página B19, na reportagem
“Inglês pela web mira profis-
sional de 30 anos”, a origem
da escola EF Englishtown é
sueca, e não americana. O
nome completo do diretor-
geral da operação brasileira
da companhia, que havia si-
do omitido, é André Mar-
ques.
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