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Segundo levantamento
do ‘Broadcast’, só cinco
empresas que tiveram
prejuízo em 2012
reverteram a situação
Eulina Oliveira

Osnúmerosdoprimeirotrimestrede 2013divulgadospelasempresasde capitalabertoaté agora confirmam que, apesar dos
ajustes que vêm sendo feitos
desde o ano passado, como cortesdecustosereduçãode inves-

timentos, os resultados em geral continuam fracos, refletindo o ritmo lento de crescimento da economia global.
Levantamento feito pelo
Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado, com balanços de 137 empresas mostra
que 53, ou 38,7% do total, registraram queda no lucro líquido
ante o primeiro trimestre do
ano passado, enquanto 23, ou
16,8%, reportaram prejuízo líquido na mesma comparação.
Ou seja, somando as que tiveram redução do lucro com as
que tiveram resultado negati-

● Estratégia

“Os números reportados
pelas empresas no primeiro
trimestre estão dentro do
esperado, com vários casos
de encolhimento de lucro e
alguns casos de prejuízo.
(...) Muitas empresas
aproveitaram para reduzir
custos com o objetivo de
obter resultados melhores
nos próximos trimestres.”

haviam tido resultado negativo
no mesmo período de 2012. Todas essas dez companhias ampliaram os prejuízos, que variaram de 15,5%, no caso da Brasil
Pharma, até 455,6%, como foi o
caso da OGX. Entre as companhias que lucraram no ano passado e ficaram no vermelho no
primeiro trimestre de 2013 estão as incorporadoras PDG
Realty e Rossi Residencial.

Alvaro Bandeira

Alta no lucro. Apesar do cená-

ECONOMISTA DA ÓRAMA

rio difícil, 56 companhias, ou
40,9% da amostra do Broadcast,
tiveramlucromaior dejaneiro a
março, na comparação com
igual intervalo de 2012. Outras
cinco,ou3,6%,saíramdoprejuízo e lucrar (Fibria, ALL, Minerva, Magazine Luiza e Tecnisa).
Grande parte das empresas de
comércio e serviços, apesar da
desaceleraçãodaeconomia,ainda colhe bons resultados, mostra o levantamento.

INVESTIMENTOS

da para reduzir dívidas”, diz
Bandeira. “Muitas aproveitaram o período para reduzir custos com o objetivo de obter resultados melhores nos próximos trimestres”, acrescenta.
Entreas23empresasquetiveram prejuízo no primeiro trimestre, dez delas, ou 43,5%, já
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No 1º trimestre, 55%
das empresas lucram
menos ou têm prejuízo

vo, 55,5% das empresas pesquisadas apresentaram resultados
insatisfatóriosdejaneiro a março deste ano.
Segundo profissionais consultados pelo Broadcast, os resultados refletem o atual cenário macroeconômico, em especial a redução do consumo. “Os
números reportados pelas empresasnoprimeirotrimestreestãodentro doesperado,comvários casos de encolhimento de
lucro e alguns casos de prejuízo”,dizAlvaroBandeira, economistadaÓramaInvestimentos.
Ele cita construção e siderurgia
entre os setores com desempenho mais fraco de janeiro março deste ano.
Os balanços, porém, mostram que o primeiro trimestre
foiumpoucomelhorqueoquarto trimestre de 2012, com vários casos de redução dealavancagem.“Asempresasaproveitaramoperíododemenordeman-

Novas famílias. Os idosos são
o mais novo grupo que expande
a definição do que é um lar saudável – nos últimos anos, a adoçãoporsolteiroseporhomossexuais também se tornou mais
comum. “As crianças são muito
mais felizes tendo sua própria
família do que em casas de cui-

dados temporários”, afirma
Adam Peterman, diretor executivo do Instituto Donaldson de
Adoção, uma organização nãogovernamental, e autor do livro
Adoption Nation.
“As pessoas que conseguem
adotar uma criança estão aptas
para isso, já que são sabatinadas
antes da aprovação”, diz Peterman. Pais em potencial precisam passar por uma checagem
de antecedentes e participar de
um estudo em que um assistente social observa a família antes
de a adoção ocorrer de fato.
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Em 2011, 50 mil crianças foram
adotadas nos EUA por meio de
agências públicas. Porém, 104
mil estão em lares temporários,
segundo dados oficiais – 50%
delas têm mais de 6 anos.

significa que um maior número
de pessoas está qualificada.
Com o aumento da expectativa
de vida, a tendência é de que estetipodearranjofamiliarsetorne cada vez mais comum.
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● À espera de um pai

Em família. Rebecca Gawboy: 60 anos e 12 filhos adotivos

R$

Chegou a hora da aposentadoria? Se para muita gente é o momento ideal para viajar, fazer
cursos ou simplesmente relaxar, há um grupo corajoso de
idosos americanos que escolheu uma outra forma de passar
o tempo na velhice: começar
uma (nova) família.
Alguns desses pais idosos são
casais que se sentem sozinhos
após seus filhos saírem de casa
para viverem suas próprias vidas. Outros são pais ou parentes mais velhos de trabalhadores que não conseguem cuidar
de seus próprios filhos. E ainda
háum grupo depessoas quenão
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tão no segundo casamento.
Eles têm filhos de casamentos
anteriores e, juntos, contabilizam11netos.“Tivepaismaisvelhos e uma infância maravilhosa”, lembra Rebecca. Ela diz
que a experiência foi um “presente” que ela sempre pensou
em retribuir.
O casal Gawboy adotou sua
primeira criança em 2003. Hoje, tem 12 filhos adotivos no total. “Nós nos surpreendemos
que nos autorizassem a adotar
tantascrianças”,lembra Rebecca. No entanto, ela ressalta que,
dez anos depois, ambos gozam
de boa saúde.
Nenhumaorganizaçãoamericana contabiliza a idade dos
paisadotivos.Masrepresentantesdevárias entidadespró-adoção afirmam que há um aumento do interesse entre adultos
mais velhos. Para Chuck Johnson, presidente do Conselho
Nacional de Adoção, os limites
de idade para adoção têm sido
cada vez mais elevados, o que
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Phyllis Korkki

tiveramfilhos antes efinalmentese veemcom odinheiro, adisposição e o tempo para fazer
uma tentativa. Entre idosos, a
tendência é adoção de crianças
mais velhas e com necessidades
especiais – é raro que um idoso
adote um bebê de poucos meses de vida.
“Sempre pensei que aposentados deveriam adotar em vez
de jogar golfe”, diz Rebecca
Gawboy,60anos,quetomaconta de 12 crianças adotadas ao lado do marido Jim, de 76 anos.
Eles vivem em uma casa de nove quartos em uma fazenda no
Estado de Minnesota.
TantoRebeccaquantoJimes-

à vista

Americanos escolhem exercer
paternidade após aposentadoria

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral.
Apresentação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada. Não abrimos embalagens. SACK - Serviço de Atendimento ao Cliente Kalunga: 11 3346-9966
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 maio 2013, Economia & Negócios, p. B13.

Carreiras

Em vez de viajar, fazer
cursos ou simplesmente
descansar, idosos nos
Estados Unidos optam
por adotar uma criança
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ção com a tecnologia da Zagat,
empresa adquirida pelo Google
que criou um site de avaliações.
Os estabelecimentos, por sua
vez, poderão fazer anúncios e
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busca do novo

“Tudo que leio sobre o
Google tem um tom ‘nós
contra alguma outra
empresa’. Não me interesso
por isso. Nosso foco tem de
ser nas coisas que ainda não
existem.”

Cód. 220674

bém aproveitou a apresentação
para mostrar uma reformulação completa do Google Maps.
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Localização. O Google tam-

O novo visual dá mais espaço
paraosmapasdoserviçoefacilita a busca por estabelecimentoscomerciaispelascidades.Segundo o Google, a mudança vai
facilitar a descoberta por lugares novos que estão próximos
aos endereços pesquisados.
Atualmente, segundo a empresa, 200 países são cobertos
pelosistema, incluindo a Coreia
do Norte. Desses, 50 contam
com o serviço Street View, que
permite ter uma visão das ruas.
Nos Estados Unidos, o usuáriopoderáusara ferramenta paraavaliarserviços,comoumrestaurante, por meio da integra-
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te apenas nos Estados Unidos.
Segundo Chris Yerga, diretor
de engenharia do Google, outroslocaisterãoacesso aoserviço“embreve”.O Spotify,principalconcorrentedoGoogle, funciona em cerca de 30 países.
Entreascaracterísticas,oserviço do Google oferece sugestões personalizadas de músicas
e artistas para ouvir e permite
transformar qualquer faixa em
uma estação de rádio.

Social. Além do Maps, outra
grande mudança gráfica e de
funcionalidades foi feita na rede social Google+. Entre mais
de 41 modificações, os perfis
dosusuáriosganharamuma nova interface em que as atualizaçõesagoraaparecememtrêscolunas. Fotografias e vídeos aparecem com destaque, ocupando duas colunas. A mudança já
está no ar.
A rede social também ganhou novidades no Hangouts.
A ferramenta de chamadas em
vídeo descola-se do Google+ e
passa a integrar todos os serviçosdemensagensevídeodaempresa. O app, que poderá ser
acessadoem diferentesdispositivos,setransformaemumaplataforma unificada que agrega o
velho Hangouts, o Gtalk e o bate-papo do Google+.
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Fundador. Presidente executivo do Google, Larry Page, foi um dos palestrantes no evento

ão

A conferência anual de desenvolvedores do Google começou ontem em São Francisco,
nos Estados Unidos, com o
anúncio de um novo serviço
de música online da empresa,
além de uma série de mudanças radicais na ferramenta de
mapas e na rede social
Google+.
Em uma apresentação que
durou cerca de três horas e
meia,oGoogleconfirmouolançamentodoseuserviçodestreaming (transmissão instantânea) de música: o Google Play
Music All Access. A ferramenta
permite ouvir online milhões
de álbuns disponíveis na loja de
música dentro do Google Play
(loja de aplicativos do Android)
e será mais um concorrente no
disputado mercado de streaming de canções pela internet,
já tomado por empresas como
Rdio,Deezer,Spotify eorecémlançado #music, do Twitter.
Oserviçofuncionanossmartphones e tablets com o sistema
Android e também em uma versão para a web. Para usá-lo, as
pessoas devem pagar uma mensalidadedeUS$9,99,eoprimeiro mês é gratuito. Até 30 de junho, há um preço promocional
de US$ 7,99 por mês.
O Google Play Music All Accessestádisponível inicialmen-

divulgar cardápios e promoçõesnoGoogle.A estreiadoserviço será com o Starbucks.
Um botão chamado “Explore”vai ajudar o usuárioa encontrar mais opções sobre o que fazer.A ideia, segundoo Google, é
que o serviço seja cada vez mais
customizado e interativo.
O Maps ganhará uma nova
versão para os sistemas iOS e
Android que melhora o sistema
de navegação GPS. O app será
capaz de refazer automaticamenteumarota,assimcomoenviar alertas sobre acidentes e
mostrar mais detalhes sobre o
caminho a ser percorrido. Também terá um zoom mais suave e
imagens de prédios em 3D.
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Ferramenta disponível nos EUA terá mensalidade de US$ 10 e aumenta disputa pelo mercado de streaming

11 3347-7000 0800-0195566

OUTRAS LOCALIDADES

Fotos meramente ilustrativas.

Google lança serviço de música
online e muda visual dos mapas

