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T Í T U L O S

L I V R E M E R C A D O

A BRITISH Airways prepara campanha para promover o Rio entre os

britânicos. Começará no 2o- semestre, perto do início dos novos voos Rio-

Londres. Sérgio Cabral prometeu apoio a José Coimbra, diretor da áerea.

• O EXTRA, bandeira do Grupo
Pão de Açúcar, espera alta de
40% em vendas em segmentos
com foco no Dia das Mães, como
flores (+15%) e têxtil (+25%).

• A ORTOBOM também aposta na
data das mães, com campanha
criada pela Squadro. A previsão é
vender 15% mais.

• A LEADER fechou parceria com o
Beleza Natural para o Dia das Mães
no Via Brasil, shopping que abre
amanhã. Clientes que comprarem
mais de R$ 100 ganharão

tratamento nos salões da rede.

• FRANCISCO CHAVES, ex-Flycell
Brasil, é o novo gerente de negócios
e operacional da UPlay Mobile,
provedora de conteúdo móvel.

• A REVIRA Ideias, loja virtual de
produtos sustentáveis, dobrou
suas vendas em seis meses no ar.

• A ROSA NAIBERT intermediou a
vinda da cervejaria Germânia para o
Rio. O portfólio da consultoria tem 16
projetos em instalação no estado. Vão
gerar 1.740 empregos diretos.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br

COM GLAUCE CAVALCANTI E MARIANA DURÃO

Páscoa maior
● Mais gente deu presentes de
Páscoa este ano, e o
faturamento da data na Região
Metropolitana do Rio foi 3,9%
maior, mostrou pesquisa da
Fecomércio-RJ. O gasto médio
por consumidor, no entanto,
caiu 9,5%, de R$ 78,59 em
2010 para R$ 71,13. Pela
primeira vez desde o início do
levantamento, em 2001, o
cartão de crédito à vista foi o
pagamento preferido.

Em ebulição
● Com a sede da Candelária
reformada, a Associação
Comercial do Rio (ACRJ)
passa a alugar espaços para
não-sócios. O depósito do
restaurante, no 13o- andar, foi
transformado em um salão e
duas salas informatizadas. Na
semana que vem, o Cebri, de
relações internacionais, muda-
se para o prédio, levando
biblioteca de dez mil volumes.
O Centro de Estudos Latino-
Americanos da Universidade
de Columbia será o próximo.

Além da estabilidade

● Chega hoje às livrarias,
nos formatos impresso e e-
book, “Desafios do Sistema
Financeiro Nacional”
(Campus-Elsevier, 256
páginas, R$ 63). Com textos
de onze autores, em boa
parte servidores do Banco
Central, o livro critica a
gestão do Sistema
Financeiro Nacional (SFN) e
a ênfase à questão da
estabilidade monetária e
financeira. Para os autores,
tal enfoque único impede a
inovação e ganhos de
eficiência no SFN. O prefácio
é de Míriam Leitão.

DIGITAL & MÍDIA
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

DECEPÇÃO: Lucro da Netflix cresce, mas

previsões desapontam investidores acostumados a

desempenhos espetaculares

COMPETIÇÃO: Livraria americana Barnes & Noble

aprimora seu e-reader Nook Color para tentar

competir com o tablet da Apple

Nintendo confirma lançamento do
sucessor do console Wii em 2012
Empresa mostrará protótipo em junho; lucro em 2010 caiu à metade

● TÓQUIO. A Nintendo vai lan-
çar em 2012 o sucessor do
console Wii, apostando em
uma nova plataforma de su-
cesso para reconquistar os jo-
gadores tomados pelas rivais
Microsoft e Sony e para re-
verter a queda nos lucros.

A fabricante do console por-
tátil DS, que também enfrenta
a concorrência de smartpho-
nes, confirmou ontem os ru-
mores de que vai demonstrar
um protótipo do novo Wii na
feira E3, em Los Angeles, no
dia 7 de junho.

A empresa tentará repetir
seus sucessos anteriores no
mercado de games. Há cinco
anos, a companhia japonesa
surpreendeu a indústria ao
lançar o Wii, um console ino-
vador, baseado em movimento
e mais concentrado em joga-
bilidade do que em avanços
gráficos. Juntamente com ga-
mes simples mas divertidos,
atraiu milhões de jogadores
que jamais haviam tocado
num joystick.

Desta vez, porém, será mais
difícil para a Nintendo enfren-
tar seus concorrentes tradi-
cionais. Além disso, deve-se
levar em consideração o cres-
cente mercado de jogos para
smartphones, que não existia
em 2006, observou Mitsushige
Akino, chefe do Fundo Gestor
da Ichiyoshi Investment Ma-
nagement.

— Os viciados em games

certamente vão comprar o no-
vo console, mas será difícil
convencer as pessoas fora
desse grupo.

Lucro da desenvolvedora
ficou em US$ 2 bi em 2010
A Nintendo, apesar de con-

firmar a novidade, não deu
maiores informações sobre o
sucessor do Wii.

— Quanto aos detalhes so-
bre como ele será exatamente,
nós decidimos que o melhor é
deixar que as pessoas expe-

rimentem na E3 — disse à
imprensa o presidente da em-
presa, Satoru Iwata.

A maior fabricante de video-
games do mundo também di-
vulgou ontem um balanço fi-
nanceiro desanimador. No ano
fiscal de 2010, terminado em
março deste ano, o lucro ope-
racional da empresa caiu 52%,
para US$ 2,09 bilhões, na com-
paração com 2009. As vendas
do Wii caíram para 15,1 mi-
lhões de unidades, contra 20,1
milhões no ano anterior. ■

Yuriko Nakao/Reuters

CLIENTE EXAMINA produtos da Nintendo em loja de Tóquio: demo do novo Wii estará na feira de jogos E3

.

Kinect será usado em treinamentos
Sensor de jogos da Microsoft servirá para simulações industriais

Facebook incrementa seus ‘Grupos’
Botão ‘Enviar’ compartilha conteúdo apenas com comunidades restritas

● PALO ALTO, Califórnia. O Face-
book divulgou ontem novos
recursos para os usuários da
ferramenta ‘Grupos’ na rede
social. O site de relacionamen-
to lançou um novo botão, o
‘Enviar’ (ou ‘Send’ em inglês)
para compartilhar posts ape-
nas para grupos restritos, en-
tre outras funcionalidades que
estarão disponíveis em todos
os idiomas dentro de poucas
semanas.

Um ano depois de lançar o
botão ‘Curtir’, adicionado
também em sites por meio de
um simples código, perpe-
tuando o compartilhamento
de conteúdo na rede social, o
site se volta novamente à
partilha de links, mas como
um novo foco.

De acordo com depoimen-
to dado em vídeo por Elliot
Lynde, engenheiro do Face-
book, foi percebido que há
momentos em que o usuário
deseja compartilhar fotos, ví-
deos e informações com um
grupo restrito de pessoas, o
que levou a companhia a op-
tar por um novo botão, que
deve aumentar o tráfego de

informação em grupos nos
próximos meses.

Seis meses após o lança-
mento da ferramenta ‘Gru-
pos’, em outubro de 2010, já
foram criados mais de 50 mi-
lhões de grupos no Facebo-
ok. Em rápida expansão, o
recurso permite criar um en-
dereço no qual posts de in-
teresse para um determina-
do conjunto de pessoas po-
dem ser publicados sem apa-

recerem no feed de notícias
de contatos que não façam
parte do grupo.

Além do botão, outros no-
vos recursos serão adiciona-
dos ao ‘Grupos’. Copiando um
recurso consagrado pelo site
“Quora.com”, será possível
publicar perguntas e enque-
tes, por meio do ‘Questions’,
que será incorporado ao Fa-
cebook Grupos.

O usuário também poderá

fazer upload de álbuns inteiros
diretamente para um grupo, o
que antes não era permitido,
limitando o carregamento ape-
nas de fotos individuais.

Assim como ocorre nas co-
munidades do Orkut, os ad-
ministradores também pode-
rão aprovar pessoas antes de
adicioná-las a um grupo.

De acordo com o Facebook,
membros e líderes de grupos
virtuais na rede social rece-
berão informações sobre co-
mo atualizar suas funcionali-
dades nas próximas semanas.

No entanto, o site parece
não ter ainda acertado na clas-
sificação de seus usuários. De-
vid Fagin, jornalista do site
“AOL”, foi tachado de spam-
mer pelo Facebook.

Segundo o “TechCrunch”,
Fagin, depois de ser amea-
çado por duas vezes de ter
sua conta no Facebook can-
celada, resolveu jogar pesa-
do: abriu contra o site um
processo judicial exigindo
US$ 1 de indenização.

— Foi o único jeito que en-
contrei para chamar a atenção
do Facebook — disse Fagin. ■

Ladrões capturados após
postarem na rede social

‘Estou rico’, disse assaltante

● HOUSTON, Texas. Após as-
saltarem um banco, ladrões
postaram no Facebook al-
gumas frases comemorando
o sucesso do crime, o que
resultou em sua captura.

Segundo o site “Houston
Chronicle”, achando que não
seriam descobertos, os ban-
didos, em plena euforia logo
após o assalto, publicaram
em seus murais na rede fra-
ses como “Estou rico!”; “Lim-
pando meus dentes com cen-
tenas” e outra frase decla-
rando que um deles esfre-
gava notas de US$ 50 em
outra parte do corpo.

Os criminosos foram de-
tidos logo após suas de-
clarações suspeitas no Fa-
cebook. A polícia localizou
os autores dos posts no site
de relacionamento e pren-
deu quatro pessoas. Duas
delas trabalhavam no local
que foi assaltado.

Imagens do circuito in-
terno de segurança flagra-
ram dois homens armados

e com máscaras fugindo
com mais de US$ 62 mil do
International Bank of Com-
merce, em Houston. Segun-
do a polícia, ninguém ficou
ferido.

Dois dias antes do assalto,
que ocorreu em 23 de março,
uma das caixas do banco,
Estephany Martinez, de 19
anos, fez um post cifrado no
Facebook: “Get $$$”. Ela foi
detida pela polícia juntamen-
te com seu namorado, Ricky
Gonzales, de 18 anos; outra
caixa, Anna Margarita Rivera,
de 19; e seu irmão, Arturo
Rivero, de 22.

Pouco mais de uma se-
mana depois do assalto, uma
denúncia anônima no site
“Crime Stoppers” levou as au-
toridades a visitar as páginas
dos suspeitos.

O assalto foi uma ence-
nação planejada com an-
tecedência: Estephany e
Anna estavam no caixa,
quando Ricky e Arturo en-
traram armados.

ZUCKERBERG, CEO do Facebook: rede tem mais de 50 milhões de grupos

Justin Sullivan/AFP

André Machado

● Criado originalmente para games e en-
tretenimento, o sensor de movimentos Ki-
nect, da plataforma Xbox 360, já está to-
mando outros rumos. A empresa brasileira
Affero, especializada em educação e trei-
namentos corporativos, prepara um pro-
grama de simulação para trabalhadores ba-
seado no sensor desenvolvido pela gigante
Microsoft.

— A ideia é usá-lo para simular os mo-
vimentos de operação de maquinário in-
dustrial — explica Francisco Ferreira, di-
retor de produtos e tecnologia da Affero. —
Até agora, as simulações desse tipo eram
feitas na tela do computador, e limitavam a
percepção dos gestos para mexer nas má-
quinas. Com o Kinect, a pessoa já aprende a

operá-las virtualmente, apertando os bo-
tões, virando as chaves e mexendo nas
alavancas na ordem correta, contribuindo
para a segurança.

Segundo Francisco, o programa de si-
mulação — que usa o Kinect adaptado a um
PC comum — levará cerca de dois meses
para ser concluído, ficando pronto até o final
de junho. Ele não substituirá o treinamento
presencial.

— Mas será útil em setores com ma-
quinário caro e nem sempre presente nas
áreas de treinamento, como energia, pe-
tróleo e mineração — diz Francisco. — E
permitirá simulações remotas.

Para a Affero, esse uso do Kinect é um
mercado em potencial. A empresa estima
faturar R$ 1 milhão em um ano com a adoção
do novo recurso.

Jogo de combate
para PS3 tem
suporte para 3D
Em ‘Socom 4’, 32
usuários podem jogar
ao mesmo tempo
● Chega na sexta-feira ao Brasil a
quarta versão do game de com-
bate“Socom”,paraPlayStation3,
da Sony. Com suporte ao con-
trole PlayStation Move e a TVs
com 3D, o game tem uma função
multiplayer extensível a 32 jo-
gadores e permite a conversa via
fones Bluetooth para o plane-
jamento tático das batalhas.

— Ele também tem funções
cooperativas, em que os jo-
gadores poderão se unir para
enfrentar um inimigo ou atra-
palhar missões de adversários
— conta Ricardo Filó, gerente
de produtos PlayStation da So-
ny Brasil. — A inteligência ar-
tificial dos inimigos virtuais foi
igualmente incrementada.

O jogo simula operações es-
peciais de uma equipe de fu-
zileiros navais, e a versão atual
se passa no Sudeste Asiático,
onde os soldados devem evitar
um atentado que pode amea-
çar o comércio internacional.
Para o lançamento, uma loja da
Sony Style em São Paulo ga-
nhará uma trincheira “real”,
com sacos de areia e tudo, diz
Ricardo. (André Machado). ■

Text Box
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