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AalemãBMWobteve lucro
líquidode€2,24bilhões em
2005, número0,1%menor
queo registradoem2004.O
faturamentoda empresa che-
gou aonúmero recordede€
46,66bilhões, 5,2%amais
que em2004, impulsionado
pelo aumento das vendas e
pela favorável evoluçãode sua
divisãode serviços financei-
ros.Opresidente daBMW,Hel-
mutPanke, considerou que
2005 foi umano “muito forte e
bem-sucedido”.

Mais informaçõesno site

AAmBev fechouumacordo
para a venda de25%do capi-
tal de sua subsidiária peruana
àempresa localRamsaComer-
cial, pertencente aoGrupoRo-
mero.AAmBevnão informou
ovalor da transaçãoe esclare-
ceuque a venda departe da
CompanhiaCervejariaAmbev
Perunão significaqueaempre-
sa tenhaperdido o interesse
nomercadoperuano. A justifi-
cativa é que aoperaçãopermi-
tirá àAmbev contar comoco-
nhecimentodeumsócio local.

Empresa revela o que estava por trás de seu projeto Origami

ARenault doBrasil lançou on-
tem, emCuritiba, o novoMéga-
neSedan, comoqual pretende
recuperar-se nomercadona-
cional e expandir as fronteiras
naAmérica Latina. Comum
novodesenhoealgumas inova-
ções no cenário nacional, co-
moaaboliçãoda chave tradi-
cional de ignição, que será fei-
ta pormeiodeumbotão eum
cartãodeplástico, esperanova-
mente chamar a atenção dos
consumidores, sobretudo os
de rendamais alta.

AVolkswagen acertoua venda
de suadivisãode aluguel de
automóveis Europcar para o
grupode investimentos fran-
cêsEurazeo por€ 3,32bi-
lhões, incluindodívidas. A ope-
raçãodeve ser concluída no
segundo trimestre, e dá àEu-
ropcar, amaior empresa de
aluguel de carrosdaEuropa,
umvalor demercadode€ 1,26
bilhão.O valor da transação
excedeuas expectativas dos
analistas e fez subir as ações
daVolkswagen.

Microsoftapresentamicroultraportátil

A fabricante de produtos ele-
trônicosHitachi apresentouno
Japão seus robôs humanóides
EMIEW.Os robôs são capazes
de sedesviar deobstáculos,
responder a comandos sim-
ples de voz e ler a previsãodo
tempo.Nademonstração feita
na segunda-feira, no saguão
deumhotel emUrayasu (próxi-
moaTóquio), dois deles atua-
ramcomo funcionáriosdoesta-
belecimento, recepcionando
os convidados e carregando
suasmalas. Os robôs sobre
rodas têm 1,3metro de altura
epesam70kg.

Volksvendeunidade
dealugueldecarros

Em tempo
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Lenovo,semamarcaIBM,quer
aliderançaemPCsnoBrasil

Renault lançao
novoMéganeSedan

Governo
preparaseu
próprio
laptopbarato

Carrefouranuncia lucro16%menore
planodetriplicardetamanhonoBrasil

FOCO–Haddaddizqueempresabuscarámercadodepequenasempresase, depois, depessoas físicas

Empresa chinesa lança no País sua primeira linha de computadores commarca própria

UNIÃO–Computadorcombinaa funcionalidadedediversosprodutos

Hitachidesenvolve
robôrecepcionista

Renato Cruz

O governo prepara seu pró-
prio laptop barato, apesar
das negociações comNicho-
las Negroponte, fundador
do Media Lab, do MIT, pai
do projeto do laptop de US$
100. “O projeto original cer-
tamentenão é factível”, afir-
mou Augusto Gadelha, se-
cretáriodePolítica de Infor-
mática do Ministério da
Ciência e Tecnologia. “A in-
dústria brasileira tem com-
petência para produzi-lo e
oscentrosdepesquisa locais
podem encontrar as solu-
ções adequadas.” Ogoverno
começaaconversarcompes-
quisadoreslocaisparaestru-
turar um projeto próprio.
Naquarta-feira,CézarAl-

varez, assessor especial do
presidente Lula, reafirmou
a intenção de comprar pelo
menos 1 milhão dos laptops
criados pela entidade sem
fins lucrativos One Laptop
per Child (Um Laptop por
Criança), liderada por Ne-
groponte. A idéia é que a
aquisição esteja prevista no
orçamento de 2007.
Enquanto isso, o governo

trabalha em seu projeto de
laptop barato. “O preço de
US$ 100 é mais marketing”,
afirmou Gadelha. “A idéia é
produzir computadores
acessíveis a estudantes.”Na
visãodosecretário,nãoexis-
tenenhumatecnologiarevo-
lucionária no projeto do lap-
top de US$ 100, que, segun-
do ele, ainda não está total-
mente definido.
De acordo com Gadelha,

não há umadata para come-
çaroprojetodo laptopbrasi-
leiro de baixo custo. “Esse
projeto vai ter uma gesta-
ção”, explicou o secretário.
“Estamos reunindo vários
técnicosparadefinircomois-
so pode ser feito.”
Negroponte esteve em

Brasília na quarta-feira,
quando se encontrou com
Alvarez. Ele espera que o
laptop de US$ 100 esteja
pronto para ser produzido
em 10 semanas. Mesmo as-
sim,dependeriadecincope-
didos grandes para que as
máquinas começassem a
ser produzidas.
AtaiwanesaQuantaCom-

puter foi escolhidaparapro-
duzir os laptops. O plano de
importar1milhãode laptops
temsidocriticadopelaindús-
tria brasileira. ●
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Ana Paula Lacerda

A chinesa Lenovo, que se tor-
nou a terceira maior fabrican-
te mundial de computadores
ao adquirir, em 2004, a divisão
de computação pessoal da
IBM, deu ontem seu primeiro
grande passo no Brasil. A em-
presa lançou uma linha depro-
dutoscommarcaprópria,aLe-
novo 3000. É a primeira vez
queosdesktopsenotebooks le-
vam o nome da empresa. A Le-
novo continuará comerciali-
zando as linhas ThinkPad e
ThinkCentre, da IBM, já exis-
tentes e voltadas para grandes
corporações.
O alvo da família de PCs Le-

novo 3000 são as empresas de
microepequenoporte.Para is-
so, os quatro notebooks Leno-
vo 3000 C100 e os três
desktops Lenovo 3000 J têm
preços e configuração mais
simples do que a linha Think e
um preço mais acessível: um
notebook com processador In-
tel Celeron de 1,5 GHz , disco
rígido de 40GB eWindowsXP
será comercializado a partir
deR$2.799,00.Osdesktops te-
rão preços a partir de R$
1.439,00.
“É um computador para o

pequenoempresárioquepreci-
sa de tempopara cuidar de seu
negócio, não de seu computa-
dor”, disse o presidente da Le-
novoBrasil,FlavioHaddad.Es-
se, aliás, é o temadacampanha
publicitária damarca. Um dos
cartazesmostradosontemexi-
biaa fotodeumaexecutivaeas
frase “quero fechar negócios,
nãoabrirmanuais técnicos.”A
empresa deve gastar cerca de
US$ 5milhões até o fim do ano
para divulgar a linha Lenovo
3000.
Haddad afirmou que o obje-

tivo da empresa é assumir a li-

derançadomercadodePCsno
Brasil até 2008. “Começamos
comas grandes corporações, e
agorapassamosparaaspeque-
nas. E ainda este ano estare-
mos atendendo pessoas físi-
cas”, afirmou. Segundo ele, o
consumidor final é responsá-
vel por um terço do consumo
de desktops no País. Por isso,
este é umoutro alvo da empre-
sa. “Mas não necessariamente
estaremos presentes nas re-
des de varejo”, alertou.
Para atingir a liderança, a

empresa estima ter de produ-
zir cerca de 420 mil máquinas
até 2008. Alguns produtos se-
rão fabricados aqui no Brasil.
“A MP do Bem e a queda do
dólar influenciaram para que

conseguíssemos produzir um
computador mais barato. Po-
rém, o fator decisivo foi desen-
volver todo o projeto com este
fim.”
Será a primeira vez tam-

bémqueaempresacomerciali-
zarámodeloscomprocessado-
resAMDforadaChina–antes,
só havia a opção Intel. Os equi-
pamentos da nova marca pas-
saram por testes extremos ao
serem utilizados nas Olimpía-
das de Inverno de Turim, no
mês passado. “Alguns equipa-
mentos funcionaram por 360
horas ininterruptasemtempe-
raturas abaixo de zero e não
houvenenhumproblema”,con-
ta o presidente. A empresa
também será patrocinadora

das Olimpíadas de Pequim,
em 2008.

VARIEDADE
A Lenovo não deve, por en-
quanto, trazer para o Brasil
osoutrosprodutosquefabri-
ca na China. Entre eles há
impressoras,scanners,celu-
lares e acessórios de infor-
mática. “Primeiro quere-
mos nos consolidar no mer-
cado de PCs”, explicou Ha-
ddad. “Depois pensaremos
emexpandir nosso portfólio
aqui.”
Hoje, a empresa atua em

66 países e tem 7 centros de
pesquisa (um deles no Bra-
sil). Seu faturamento em
2005 foi deUS$ 13 bilhões. ●
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O grupo francês Carrefour, se-
gunda maior rede de varejo do
mundo, anunciou queda de 16%
no lucro líquido em 2005, para
€ 1,44 bilhão. O grupo, porém,
disse que irá investir €10 bi-
lhões nos próximos três anos

comaaberturade lojasenofor-
talecimento da marca. No ano
passado, a rede contabilizou €
372milhõesemdespesasenvol-
vendo a venda de ativos deme-
nor importância para o grupo.
Desconsiderando esse item, a
companhia teria lucrado € 1,81
bilhão, ante o ganho de € 1,79

bilhão registrado em 2004.
Ao mesmo tempo em que o

Carrefour divulga os números
de2005,o executivo-chefe José
LuisDuran, que assumiu o pos-
to no ano passado, anunciou a
nova estratégia do grupo. A
companhia vai investir entre
4% e 5% de suas vendas, cerca

de€ 10bilhões, emexpansãoda
rede até 2008. O grupo planeja
quadruplicar o número de hi-
permercados na Itália e Tur-
quia, triplicar seu tamanho no
Brasil e dobrar suas dimensões
naChina.
Como parte da estratégia, o

Carrefour informou planos de
abrir 100 hipermercados neste
ano, ou mais do que o dobro da
média de inaugurações regis-
tradas de 2000 a 2004, emil lo-
jasnototal.OCarrefourmudou
a administração em 2005 e co-
meçou a se livrar de ativos de

baixodesempenho.Segundo
analistas, a questão chave
agora é se a rede consegue
enfrentaraguerradepreços
na França, onde o grupo ga-
rantequase48%dasvendas.
“Vamoscontinuarfortale-

cendo nosso modelo comer-
cial ao melhorar nosso mix
deprodutos, reforçando o ti-
medeatendimentonas lojas,
fortalecendo nossas marcas
e desenvolvendo programas
de fidelidade do consumi-
dor”, diz a companhia. ● FA-
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DIVULGAÇÃO
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HANNOVER

A Microsoft revelou ontem o
que era seu projeto Origami.
Como já havia sido largamente
comentadopela internet, trata-
sedeumcomputadorultrapor-
tátil, do tamanhodeumlivro.O
equipamento pesa menos de
umquilo, tem tela de sete pole-
gadas sensível ao toque e roda
umaversãomodificadadoWin-
dows XP.
Os primeiros três modelos

do PCultraportátil serão fabri-
cados pela sul-coreana Sam-
sungElectronics, pela taiwane-
saAsustekComputerepelachi-
nesa Founder Group. O produ-
todaSamsungchegaráaomer-
cado em abril. “Este é um com-
putador ultramóvel que combi-
naa funcionalidadedediversos
produtos”, afirmou David
Steel, vice-presidente de Mar-

keting da Samsung, durante a
CeBIT, evento de tecnologia
emHannover, naAlemanha.
ASamsungapresentaopro-

duto, ao mesmo tempo, como
uma agenda eletrônica, um to-
cadordemúsicadigital,umate-

levisão portátil, um videogame
eumnotebook.Aempresaacre-
ditaqueterámaissucessoqueo
tablet PC, computador com te-
la sensível ao toque, do tama-
nhodeumnotebookconvencio-
nal, lançado há quatro anos.

“Os PCs ultramóveis de-
vemsetornartãoindispensá-
veisecomunsquantoostele-
fones móveis hoje”, afirmou
Bill Mitchell, vice-presiden-
te da Microsoft, na CeBIT.
“OprojetoOrigami é somen-
teoprimeiropassoparaatin-
girmosumgrandeobjetivo.”
O diretor de Marketing

daIntelparaaEuropa,Chris-
tianMorales,dissedurantea
CeBITquea suaempresaea
Intel estavam criando uma
nova “categoria”. Os novos
computadores devem cus-
tarentreUS$599eUS$999,
nomercado internacional.A
Microsoft detonou uma sé-
riederumoresnainternetao
criarumsitechamadoOriga-
mi,commensagensmisterio-
sas como “você me conhe-
ce?”e“vocêsabeoqueconsi-
go fazer?”. ● REUTERS

GerdaueUsiminasde
olhonaAméricaLatina
GrupoGerdauavalianegóciosem
trêspaíseseUsiminasatuacom
parceiroargentinoqPÁG.B16
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