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● O iTunes, serviço conteúdo di-
gital da Apple, deverá chegar ao
Brasil por meio do varejo tradicio-
nal, em outubro deste ano. Redes
como Fnac, Extra e FastShop vão
vender cartões nos valores de R$
10, R$ 20 e R$ 40.

A venda por meio de créditos
pré-pagos, tem a função de lan-
çar oficialmente o serviço no
País. Hoje, para fazer compras
na iTunes, os brasileiros preci-
sam ter um cartão de crédito in-
ternacional e fornecer endereço
americano ou de um dos outros
30 países em que o serviço já o
serviço já está disponível.

O modelo de créditos – bastan-
te semelhante ao dos telefones

celulares – já é usado pela Apple
em diversos mercados, sendo
mais conhecidos como “cartões-
presente”.

Um site em português já está
em desenvolvimento para a es-
treia do serviço no País. Atual-
mente, a loja virtual do iTunes no
Brasil se limita a vender aplicati-
vos para aparelhos como iPhone,
iPad e iPod Touch.

Criada em 2003, a iTunes tem
hoje 60% do mercado de música
pela internet dos Estados Uni-
dos, onde cada canção custa no
máximo US$ 2,40,

Com acervo de 14 milhões de
músicas e 2,5 mil filmes, lojas
virtuais como a da Apple são vis-
tas como uma das poucas tábuas
de salvação das indústrias fono-
gráfica e cinematográfica, que
vêm perdendo faturamento à me-
dida que a pirataria e o download
ganham espaço.

Murilo Roncolato

O Google confirmou ontem ru-
mores sobre o desenvolvimento
de um sistema de pagamento mó-
vel próprio. A empresa anunciou
ontem o Google Wallet, sistema
feito em parceria com Master-
card, Citibank, First Data e a ope-
radora Sprint.

O serviço ainda está sendo tes-
tado “localmente” e deve chegar
“logo” ao mercado, afirma o gi-
gante da internet em seu blog. A
expectativa do mercado é que o

projeto piloto chegue aos Esta-
dos Unidos ainda no verão do He-
misfério Norte (ou seja, antes de
setembro).

O Google chama a novidade

de “carteira digital” (digital wal-
let), isso porque, além fazer
compras online e em lojas físicas
feitas usando apenas o celular, o
‘Google Wallet’ deve ainda arqui-

var informações de fidelidade,
bônus, vales etc. Para efetuar o
pagamento, o consumidor deve
apenas encostar o aparelho celu-
lar em terminal identificado (sis-
tema PayPass, da Mastercard) e
digitar a senha. A transferência –
e a identificação de descontos,
por exemplo – é automática. O
lojista poderá também pedir a as-
sinatura do cliente em uma tela.

O Google planeja também ofe-
recer um serviço de cartões pré-
pagos, que poderiam receber re-
cursos oriundos de contas de ou-
tras redes de cartões (além da
Mastercard) e gastos diretamen-
te via celular.

Primeiros passos. O serviço es-
tará disponível apenas nos Esta-
dos Unidos para clientes da ope-
radora Sprint e que possuam o

smartphone Nexus S 4G, do Goo-
gle, lançado em março deste ano
e fabricado pela Samsung. O me-
canismo deve ser ampliado para
outras marcas “ao longo do tem-
po”, de acordo com o Google.

Neste primeiro momento, es-
tima-se que cerca de 135 mil ter-
minais da Mastercard teriam
condições de receber pagamen-
tos por meio do novo serviço do
Google – o que cobriria apenas
uma pequena fração do imenso

mercado local.
A tecnologia necessária para o

funcionamento do serviço cha-
ma-se Near Field Communica-
tion (NFC), que permite trans-
missão rápida de dados entre ter-
minais a curtas distâncias.

Apesar de ser vendido pelo
Google como um serviçoque per-
mite o pagamento depois de o
cliente encostar seu celular ape-
nas uma vez contra o terminal,
um executivo da empresa teve
de fazer o movimento duas ve-
zes para ter o pagamento efetua-
do, durante um evento de de-
monstração da novidade.

O Google Wallet chega após o
anúncio pela Visa, principal con-
corrente da Mastercard, de que
desenvolve, em parceria com
Bank of America, um sistema de
pagamentos por meio de smart-
phones. Segundo a empresa, o
serviço deles estaria disponível
no mercado americano “a partir
da metade do ano”.

Lançamento. Leia mais sobre
a chegada do iPad 2 no ‘Link’

link.estadao.com.br

Google anuncia serviço de pagamento por celular
SHANNON STAPLETON/REUTERS

LEONARDO SOARES/AE

iPad 2
chega hoje
e já pode
acabar
Consumidores fizeram fila na noite de
ontem para lançamento em São Paulo

iTunes será lançado
no Brasil com
cartões em lojas

À espera. Fila de consumidores interessados no iPad 2, em shopping de São Paulo, começou mesmo às 22h30 de ontem

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições conferidas pela Lei n.º 3268/57, 
regulamentada pelo Decreto n.º 44.045/58, consoante Acórdão n.º 5.550/2.010, exarado nos autos do Processo 
Ético-Profissional n.º 6.754-336/05, vem executar a pena de “CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, prevista 
na alínea “c” do artigo 22 do aludido diploma legal, ao médico Fábio Rodrigues – CRM n.º 61.137, por infração aos 
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● Relacionamento
Um dos principais diferenciais do
serviço anunciado pelo Google é
o armazenamento automático de
vantagens ofertadas por cupons,
vales e participação em progra-
mas de fidelidade de lojistas.

Dinheiro virtual. Google entra no segmento de cartões

Google Wallet, uma
parceria com o Citibank
e a Mastercard, é uma
resposta a projeto já
anunciado pela Visa

Roberta Scrivano
Rafael Cabral

O iPad 2 começou a ser vendi-
do no Brasil à meia-noite. Du-
rante a noite, os interessados
puderam comprar o tablet no
Shopping Iguatemi, em São
Paulo, na Apple Online Store e
em outros varejistas virtuais.

No Iguatemi, a fila começou a
se formar mesmo por volta das
22h30. Segundo os consumido-
res que estavam por lá, às 20h
havia somente quatro pessoas.
O primeiro da fila era Pedro Wil-
son, estudante de biomedicina
de 20 anos.

Wilson havia chegado ao shop-
ping às 15h e planejava comprar
um iPad 2 de 32 gigabytes com
conexão wi-fi. Mas não faria
mais sentido esperar a redução
de impostos prometida pelo go-
verno? “Não consigo esperar até
amanhã, imagine até o Natal”,
disse Wilson. Para ele, os iPads
produzidos no Brasil não che-

gam ao mercado antes do Natal.
A expectativa dos lojistas é

vender todas as unidades recebi-
das até o fim do expediente de
hoje. Alguns varejistas, no entan-
to, devem receber outra remessa
do aparelho amanhã. A estraté-
gia de venda depende de cada lo-
ja, mas a expectativa é de que ha-
ja nova oferta ao público já na
segunda-feira.

Além do Brasil, o iPad 2 foi lan-
çado hoje em países como Índia,
Rússia, Ucrânia e Chile. Todos
os países devem sofrer desequilí-
brio entre oferta e demanda.

A My Store, rede de sete lojas
certificadas pela Apple em São
Paulo, já recebeu duas remessas
de iPad 2. A primeira desembar-
cou no Brasil sábado passado, se-
gundo contou o dono da rede de
lojas, Rodrigo Sé. “As entregas
ocorrerão de forma contínua,
mas em pouca quantidade. Sabe-
mos que a ideia é fazer a conta-
gotas”, acrescentou.

A estratégia, disse o executivo,
também é utilizada nos Estados
Unidos. “A oferta é muito maior
que a demanda”, explicou. O ob-
jetivo da Apple com as “entregas
a conta-gotas” é manter as gôn-
dolas abastecidas (embora sem
encher o estoque) e garantir que
o cliente volte à loja no dia indica-
do pelo vendedor para fazer a
compra.

Nos Estados Unidos, por

exemplo, durante o lançamento
do produto na primeira quinze-
na de março, a consultoria Piper
Jaffray estima que foram vendi-
dos 500 mil iPads 2 (equivalente
a todo o estoque da Apple na oca-
sião) em um fim de semana.

Dias depois, porém, as lojas já
recebiam novas remessas do apa-
relho. Mesmo assim, as filas nas
lojas e listas de espera pela inter-
net eram inevitáveis.

A expectativa de Sé, que abri-
rá suas sete lojas às 10 horas de
hoje, é vender todas as unida-
des recebidas de iPad 2 em pou-
cas horas. “Não posso dizer
quantos iPads recebi, mas sei
que são poucos para atender à
demanda”, comentou. “Há al-
gum tempo recebemos ligações
de clientes interessados no
iPad 2. Mas não fizemos lista de
espera”, emendou.

A My Store é uma das varejis-
tas que receberá a terceira remes-
sa do produto amanhã. “Daí va-
mos colocá-los à venda na segun-

da-feira, provavelmente”, anteci-
pou o executivo.

Preço. O novo tablet da Apple
tem um design diferente da pri-
meira versão. Agora, o aparelho
é vendido nas cores preta e bran-
ca, sendo 33% mais fino e 15%
mais leve. Além disso, a bateria
tem duração maior. O preço, ta-
belado pela Apple, é o mesmo do
iPad 1: a partir de R$ 1.649.

A versão mais simples tem co-
nexão wi-fi e 16 gigabytes (GB)
de armazenamento. O modelo
mais caro, com conexão 3G e 64
GB, sai por R$ 2.599. Os valores
não incluem eventuais pacotes
de acesso sem fio à internet das
operadoras.

estadão.com.br

● Compacto

Ministério dos
Transportes

Edital n.º 144/2011-00 – Pregão Eletrônico
O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, Autarquia
Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Coordenação Geral
de Cadastro e Licitações, comunica o ADIAMENTO da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 27/04/2011, para o dia 08/06/2011 às 10:00h. A entrega
das propostas dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e
subseqüente encaminhamento das propostas de preços das 08:00 horas do dia
27/05/2011 às 09:59 horas do dia 08/06/2011, horário de Brasília, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico (art. 13, II e VI do Decreto nº 5.450/05).

Brasília, 26 de maio de 2011
Lusivaldo Ribeiro dos Santos

COORDENADOR/CLSA/CGCL/DNIT

AVISO DE ALTERAÇÃO
Edital n.º 144/2011-00 – Pregão Eletrônico

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, Autarquia
Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Coordenação Geral
de Cadastro e Licitações, torna público aos interessados na licitação do Edital
em epígrafe, que a 3.ª ERRATA encontra-se disponível nesta Coordenação e
nos seguintes sites: www.dnit.gov.br www.comprasnet.gov.br .

Brasília, 26 de maio de 2011
Lusivaldo Ribeiro dos Santos

COORDENADOR/CLSA/CGCL/DNIT

AVISO DE ADIAMENTO

AVISO DE RETOMADA - ORIGEM SETUR - CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL 
Nº 20110003 - IG Nº 606928000

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO TERMINAL, GUARITA E SECINC DO AEROPORTO DO POLO TURÍSTICO DE 
JERICOACOARA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ – CE. A Comissão Central de Concorrências-
CCC, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETOMADA da licitação acima 
referenciada. REALIZAÇÃO: às 15:00h (QUINZE HORAS) do dia 01 de julho de 2011, 
na Central de Licitações - Avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz. CEP: 
60811-520 (Centro Administrativo Bárbara de Alencar) Fone: 85-3101-6643 – Fax: 
85-3101-6622, e-mail: ccc@pge.ce.gov.br. Os arquivos: ADENDO Nº 02, ANEXO A – 
PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS, ANEXO B – PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO 
K – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, encontram-se disponibilizados no site da seplag 
(www.seplag.ce.gov.br). Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 25 de Maio de 2011. 
MARIA BETÂNIA SABOIA COSTA - Vice Presidente da CCC

33%
mais fino é o iPad 2, quando
comparado ao primeiro. A
segunda versão do equipamento
também é 15% mais leve que o
tablet anterior

ATRIUM S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ: 62.122.718/0001-08
AVISO AOS CREDORES

O Sr. Liquidante da Atrium S/A Distribuidora de Título e Valores Mobiliários – Em liquidação
extrajudicial, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, convoca, na forma do artigo
22 e seus parágrafos da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, os credores desta empresa para
apresentarem suas declarações de crédito, a partir do dia 08 de Junho de 2011 até o dia 28 de
Junho de 2011. As declarações de crédito, feitas mediante preenchimento de formulário próprio
existente na sede e (dependências) desta Liquidanda, serão recebidas acompanhadas dos
documentos comprobatórios dos respectivos créditos, na rua Dr. Cardoso de Melo nº 1.955, 1º
Andar, Cj.11, nessa cidade, de segunda a sexta feira, no horário de 10:00 horas  até ás 18:00
horas. São Paulo, 26 de Maio de 2011. JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO - LIQUIDANTE.

ATRIUM PARTICIPAÇÕES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ: 00.861.397/0001-06
AVISO AOS CREDORES

O Sr. Liquidante da Atrium Participações Consultoria e Administração Ltda – Em liquidação
extrajudicial, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, convoca, na forma do artigo
22 e seus parágrafos da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, os credores desta empresa para
apresentarem suas declarações de crédito, a partir do dia 08 de Junho de 2011 até o dia 28 de
Junho de 2011. As declarações de crédito, feitas mediante preenchimento de formulário próprio
existente na sede e (dependências) desta Liquidanda, serão recebidas acompanhadas dos
documentos comprobatórios dos respectivos créditos, na rua Dr. Cardoso de Melo nº 1.955, 1º
Andar, Cj.11, nessa cidade, de segunda a sexta feira, no horário de 10:00 horas  até ás 18:00
horas. São Paulo, 26 de Maio de 2011. JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO - LIQUIDANTE.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 maio 2011, Economia & Negócios, p. B15.




