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Sustentável
A Eletrobras imprimiu cem
exemplares do Relatório de
Sustentabilidade, este ano,
para órgãos reguladores,
governo e poucos acionistas.
A publicação está disponível
em pendrive, e-mail e site.
Em 2012, foram 300 cópias
em papel; em 2008, três mil.

Reciclagem
A Chemtec doou ao Comitê
para Democratização da
Informática (CDI) no Rio
mais de duas toneladas de
material eletrônico. Foi o
maior repasse da empresa à
ONG em cinco anos.

Cabelo
A Arpoador Cosméticos
gastou R$ 500 mil para
renovar o protetor de cabelos
Hair Complex, da linha
Arpsun. Relança em outubro.

Pele
A Importderm investiu
R$ 200 mil na compra do
Melanoceuticals, que trata
manchas. O lançamento é
mês que vem, no Congresso
de Dermatologia (Brasília).

A Vivo põe no ar hoje novo filme da campanha com Fábio Porchat, o
favorito da temporada publicitária, e o ator João Côrtes. O humorista
vira amigo do rapaz, ao ver uma bela garota se aproximar. O anúncio é
do Vivo Sempre, pacote pré-pago de internet. Y&R e O2 assinam.

SEMPRE PORCHAT

REPRODUÇÃO

O Printgram vai imprimir fotos da
Sephora Beauty Run, dia 15 de
setembro, no Rio. Quer bater
quatro mil imagens. A empresa
deve faturar R$ 1 milhão no ano,
contra R$ 300 mil em 2012.

A Unidos da Tijuca estreia hoje
no e-commerce. Fez parceria
com a AM4. Quer atender aos fãs
da escola em outros estados. As
vendas devem crescer 50%.

O Oi Futuro prorrogou, de 30 de
agosto para 16 de setembro, as
inscrições para seu programa de
patrocínio esportivo.

O Bradesco Seguros dará
desconto em ingressos e no
estacionamento da Bienal do
Livro do Rio a clientes do cartão
de crédito e segurados.

A Herbalife fechou patrocínio do
Bitetti Combat, evento de MMA.
A BW, de marketing esportivo,
intermediou o negócio.

A 4ª edição brasileira do Charity
Day, da BGC Liquidez, vai
beneficiar cinco instituições,
Casa Betinho e Instituto Reação,
entre elas. É dia 11 de setembro.
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-REDWOOD, EUA- A Evernote está em clima
de romance com o Brasil. Seu software
— um aplicativo que armazena anota-
ções na nuvem, de breves textos a pesa-
dos arquivos de áudio e fotos— é há al-
guns anos objeto de culto emnichos in-
ternáuticos brasileiros, mas números
recentes sugerem que sua popularida-
de está extrapolando esses limites. Se-
gundo a companhia, o total de usuários
saltou de 200 mil para 2 milhões entre
2011 e hoje, fazendo o Brasil roubar do
Japão o terceiro lugar no ranking de
acessos da empresa. Ao todo, a Everno-
te atende a 66 milhões de internautas,
um terço deles nos Estados Unidos.
Além disso, a firma americana anun-

ciouna semanapassada parceria coma
Vivo que proporciona a todos os clien-
tes da operadora gratuidade no uso de
seus serviço premium, como a possibi-
lidade de guardar até 1 GB pormês e de
acessar o conteúdo guardado sem estar
conectado à internet. O acordo, na ver-
dade, abrangerá 22 operadoras da Tele-
fónica na Europa e na América do Sul,
mas ele começou pelo Brasil.
Em janeiro, a companhia abriu sua

operação em solo brasileiro, guiada por
apenas uma pessoa de São Paulo. Qual o
próximo passo? Estabelecer um escritó-
rio de verdade em São Paulo ainda este
ano, promete o gerente geral para Amé-
rica Latina, o hondurenho Luis Samra.
— É a primeira vez que eu vejo que as

pessoas estão realmente indo em massa
paraa internetnoBrasil.Graçasaocelular,
já que está havendo uma migração dos
aparelhosmais simplesparaos smartpho-
nes. — diz o executivo, que participou do
Brasil Summit, evento de empreendedo-

rismo realizado pela Agência Brasileira de
Promoção de Exportação e Investimentos
(Apex-Brasil) em San Francisco.
Nas palavras de Samra, a partir de uma

maior conectividade, os brasileiros estão
percebendo que o celular émais que uma
ferramenta de comunicação, é parte inte-
grante da vida. É nesse instante que surge
o desafio: deixar claro para esse usuário
recém-convertido ao universo do smartp-
hone a principal graça do Evernote.
— Estamos aprendendo a explicar

melhor para os internautas como fun-
ciona a sincronização instantânea. É
uma nova filosofia; muita gente acha
que é preciso migrar o conteúdo de um
aparelho para outro — conta.
Enquanto batalha para seduzir os in-

ternautas brasileiros, a Evernote tenta
atrair pequenas e médias empresas lo-
cais para suas soluções corporativas. Seu
diferencial é a flexibilidade, diz Samra,
pois a firma não vende seus serviços pe-
lo complexo sistema de licenças de gi-
gantes como aMicrosoft nem restringe o
acesso simultâneo de perfis doméstico e
empresarial em umamesma conta.
Crescendo tão rápido no país, é natural

que a Evernote tenha objetivos ousados.
Embora a companhia não informe quais
são suasmetas para omercadobrasileiro,
Luis Samra tenta resumir as ambições da
startup em uma pergunta quase retórica:
—Quantos habitantes tem o Brasil? l

Empresa de armazenamento na nuvem vai abrir escritório no país

RENNAN SETTI*
rennan.setti@oglobo.com.br

RENNAN SETTI

Conectado. Para Luis Samra, gerente geral da Evernote, brasileiro está cada vez mais ligado ao celular

Evernote quer conquistar de
vez o mercado brasileiro

*O repórter viajoua convite daApex-Brasil
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Parte de você.

ESTUDE NA INSTITUIÇÃO
COMPADRÃO
INTERNACIONAL.
VENHA PARA O IBMEC.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 ago. 2013, Economia, p. 31.




