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Governo vai regular
pagamento via celular

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A marca de roupas espanhola Za-
ra, que sofreu um abalo na ima-
gem em um caso de trabalho aná-
logo ao escravo no Brasil, abrirá
uma gigantesca loja nesta sema-
na na Quinta Avenida, em Ma-

nhattan, um dos endereços mais
caros de Nova York.

O imóvel de 3,5 mil metros qua-
drados foi comprado no ano pas-
sado por US$ 324 milhões em
uma das mais caras transações
comerciais de Manhattan nas úl-
timas décadas. O antigo dono
era a NBA, que mantinha uma lo-
ja de produtos relacionados à Li-
ga de Basquete dos EUA.

Antes, a Zara possuía uma loja
de menor proporção na mesma
região da Quinta Avenida, a cer-
ca de cinco quarteirões do Cen-
tral Park. Um dos objetivos da
marca espanhola é usar a nova

loja como “a sua imagem interna-
cional”, da mesma forma que a
da Apple Store, localizada na
mesma área, é para a fabricante
de iPhones e iPads, segundo Pa-
blo Isla, presidente da Inditex,
que é dona do conglomerado do
qual a Zara faz parte.

De acordo com o presidente
da Inditex, a Zara da Quinta Ave-
nida “faz parte de um novo con-
ceito de loja”. Será, segundo a ex-
plicação da empresa, “uma série
de butiques dentro de uma gran-
de instalação”. Telas serão espa-
lhadas pelo espaço, que será qua-
se integralmente branco e preto.

Vizinho da rival Uniqlo, o en-
dereço com o número 666 na
Quinta Avenida também faz par-
te da estratégia de marketing da
Zara. A loja produziu um filme
homenageando sua filial em No-
va York que está sendo exibido
no site da empresa.

A Zara pretende inovar com as
formas de pagamento. Os clien-
tes poderão adquirir roupas e pa-
gar por telefone celular ou car-
tões de crédito sem passar por
uma máquina – nos EUA, isso é
ainda mais inovador do que no
Brasil, já que, no país, máquinas
portáteis de cartão de crédito
são raridade.

Além da facilidade nos paga-
mentos, a Zara quer transformar
esta loja em modelo para várias
outras, como as de Sydney, La
Coruña e Lisboa. Mais do que
vender produtos, a ideia é traba-
lhar a imagem da loja nos Esta-

dos Unidos, onde muitas com-
pras de roupas entre os jovens
são feitas pela internet.

Na Quinta Avenida, o foco se-
rá nos turistas. A área de Manhat-
tan é próxima a muitos hotéis e
atrações turísticas. Ao mesmo
tempo, está distante de regiões
mais relacionadas com a moda
na cidade, como Soho e Chelsea.
No ano passado, no Brasil, foi
descoberto que algumas confec-
ções fornecedoras da Zara usa-
vam trabalho análogo ao escra-
vo, o que provocou abalos na ima-
gem da marca.

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

A CNN comprará o Mashable,
um dos maiores sites de notícias
sobre tecnologia e mídias so-
ciais, por mais de US$ 200 mi-
lhões, segundo reportagem da
Reuters. A notícia, apesar da
grande repercussão na imprensa
internacional, não foi recebida
com grande surpresa.

A possível aquisição (ainda
não confirmada oficialmente
por nenhuma das partes) foi vis-
ta como uma clara tentativa da
CNN de se aproximar de um pú-
blico jovem ligado à tecnologia e
às redes sociais. Seria uma ma-
neira de conquistar quem tem ig-
norado a CNN como um dinos-
sauro, conforme observou o jor-
nal britânico The Telegraph.

Se a compra se concretizar, a

CNN estará sob os holofotes da
imprensa especializada em tec-
nologia, que assistirá atentamen-
te ao modo como uma das maio-
res TVs do mundo usará o Masha-

ble em seu favor.
Tentativas semelhantes a essa

falharam no passado. E nem é
preciso ir muito longe para se
lembrar de uma: a fusão da Time

Warner (proprietária da
CNN) com a AOL, em 2000,
não rendeu frutos. Nove anos
depois, o que seria uma das
maiores organizações de mí-
dia do mundo simplesmente
morreu. A compra do MySpa-
ce pela News Corp. é outro
exemplo de empreendimen-
to malsucedido.

Para o Telegraph, a CNN de-
ve fazer um trabalho melhor
se deixar o Mashable ser o que
ele já é, em vez de forçá-lo a se
colocar em uma nova forma.
Mas grandes empresas de no-
tícias que se aproveitam do su-
cesso de startups (jovens em-
presas como o Mashable) “fre-
quentemente acabam se pare-
cendo com um pai que pede
ao filho o iPod emprestado pa-
ra ir a uma festa do escritó-
rio”, diz o jornal.

Expectativa. Duas fontes fa-
miliares ao assunto ouvidas
pelo Financial Times acredi-
tam ser improvável o fecha-
mento de negociações nesta
semana.

Elas também minimizam a
expectativa de que a CNN pa-
garia US$ 200 milhões pelo si-
te de tecnologia.

O presidente do Mashable,
Pete Cashmore, também ne-
ga os rumores de que seu site
seja vendido nesta semana.

Zara abre loja em Nova York em busca de nova imagem

● A Apple começará a produzir
sua TV inteligente em larga esca-
la em maio ou junho, caso se con-
firmem as previsões do analista
Peter Misek, do banco de investi-
mentos Jefferies. Ele voltou de
viagem recente à Ásia, onde es-
tão os principais fornecedores da

Apple, e comentou, em nota, que
o aparelho pode ser colocado à
venda no fim de 2012, de acordo
com o blog Business Insider.

O analista citou como evidên-
cia o fato de fábricas que forne-
cem telas à Apple terem começa-
do a receber itens especiais, co-
mo filmes polarizados, filtros e
componentes da tecnologia Igzo
(sigla para óxido de índio, gálio e
zinco), que permitiria uma tela
mais fina e menor consumo de
energia. Segundo o blog, a previ-

são de Misek é que entre 2 mi-
lhões e 5 milhões de TVs sejam
fabricadas a partir de maio ou
junho. O televisor da Apple, se-
gundo rumores, seria como uma
smart TV, aparelho conectado à
internet. Assim como ocorreu
com os outros aparelhos da em-
presa, espera-se que essa TV
revolucione o mercado. Sites de
tecnologia indicam que a TV tal-
vez possa vir com a assistente de
voz Siri, no lugar do controle re-
moto. / NAYARA FRAGA

CNN negocia aquisição do
blog de tecnologia Mashable

MICHAEL NAGLE/THE NEW YORK TIMES

Apple é
acusada de
propaganda
enganosa
Usuários americanos entram com ação por
causa de anúncio sobre assistente de voz Siri

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Para estimular a inclusão bancá-
ria no País, o governo vai regula-
mentar os pequenos pagamen-
tos por meio de telefones celula-
res. Com mais de 250 milhões de
aparelhos em operação no Bra-
sil, o objetivo é criar um sistema
barato que possa interligar ban-
cos, operadoras de telefonia e es-
tabelecimentos comerciais.

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, reuniu-se
ontem com o presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tombini,
para combinar a montagem de
um grupo técnico que cuidará da
regulamentação do serviço, com
a elaboração de um projeto de
lei. Também esteve presente no
encontro o presidente da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), João Resende.

O sistema seria semelhante ao
utilizado para a recarga de celula-
res. Para efetuar a transação, o
estabelecimento enviaria uma
mensagem ao banco, que por sua
vez mandaria outra mensagem
ao celular do usuário pedindo a
verificação e autorização da com-

pra por senha. “O celular não pre-
cisa ser smartphone, já que a tec-
nologia empregada seria seme-
lhante a um SMS”, completou o
ministro.

Modelos. O BC já fez estudos
sobre o tema, e Tombini fez ques-
tão de ressaltar alguns critérios
básicos para o modelo. “O pri-
meiro deles deve ser a segurança
para os correntistas, e também
há preocupação em relação à la-
vagem de dinheiro, pois o siste-
ma teria grande abrangência e en-
vergadura”, disse Bernardo.

Por isso, os pagamentos deve-
rão ter um limite baixo, para as
compras cotidianas e não para a
aquisição de bens de valor mais
elevado. Além disso, a regula-
mentação deve vetar a possibili-
dade de que as empresas de tele-
fonia atuem em áreas financei-
ras, como concessão de créditos.

Modelos parecidos já estão
em uso no Reino Unido e no Quê-
nia, sendo que a experiência que-
niana não conta com a forte pre-
sença dos bancos, mas sim por
meio do pré-pagamento docrédi-
to às operadoras.

LOS ANGELES

Um consumidor nova-iorqui-
no processou a Apple num tri-
bunal federal californiano por
suposta publicidade fraudu-
lenta do assistente de voz Siri,
que foi a grande novidade tec-
nológica de seu último telefo-
ne, o iPhone 4S, segundo infor-
mou ontem a rede CBS.

Fran Fazio e seus advogados
lideram uma ação popular que
representa uma centena de usuá-
rios que se consideram vítimas
de uma promoção enganosa da
Apple e pedem US$ 5 milhões de
indenização. Os documentos
apresentados acusam a Apple de
oferecer uma “mensagem errô-
nea e enganosa sobre as capaci-
dades do Siri”.

O iPhone 4S foi apresentado
em outubro de 2011 pela Apple
como uma versão melhorada do
iPhone 4, e tinha como principal
novidade um assistente de voz
que respondia aos pedidos do
usuário. Entre as funções divul-
gadas está a redação de mensa-
gens ditadas pelo usuário, a habi-
lidade para localizar lugares ou
responder perguntas sobre co-
nhecimento geral, assim como
realizar ligações para contatos
existentes na agenda do disposi-
tivo a pedido do proprietário.

Os consumidores alegam que,
quando o assistente de voz era

perguntado pelo usuário para lo-
calizar algum estabelecimento,
o dispositivo dizia “não enten-
der” a questão ou respondia “de
forma incorreta” após uma lon-
ga pausa. Fazio assegura que a
Apple não respeitou as leis do có-
digo de defesa do consumidor ao
fazer propaganda enganosa. “Os
consumidores optaram por com-
prar o iPhone 4S em vez de ou-
tros telefones por sua função Si-
ri”, reclamou.

O assistente de voz Siri ainda
não está disponível para o portu-
guês brasileiro. Atualmente, o re-
curso funciona em inglês, fran-
cês, alemão e japonês.

Tablet. A Apple também vem
sendo alvo de rumores sobre as
dificuldades de fornecimento de
componentes, como as telas, pa-
ra o novo iPad, a versão mais re-
cente do tablet da companhia,
apresentada na semana passada.
Mas, para o banco de investimen-
tos Jefferies, não devem faltar te-
las para o novo aparelho.

As preocupações com o forne-
cimento de componentes para o
novo iPad, da Apple, estão sendo
“exageradas”, segundo um ana-
lista do banco, acrescentando
que a empresa deve produzir en-
tre 12 milhões e 15 milhões de ta-
blets no trimestre.

O iPad de terceira geração
apresenta tela de definição mais

alta, conhecida como Retina Dis-
play, e alguns especialistas e
blogs do setor de tecnologia afir-
maram que a empresa poderia
enfrentar escassez no suprimen-

to de telas, em curto prazo.
No entanto, Peter Misek, ana-

lista do Jefferies, afirmou que as
preocupações com as telas de
melhor definição para o iPad

eram infundadas porque os for-
necedores da Apple ampliaram a
produção. “A despeito das preo-
cupações generalizadas, acredi-
tamos que haverá telas em núme-

ro suficiente para os novos
iPads”, disse Misek.

O novo tablet foi apresentado
em 7 de março, com a celebração
em geral associada aos lança-
mentos da Apple. Na segunda-
feira, Gene Munster, analista da
Piper Jaffray, estimou que a
Apple poderia vender bem mais
de um milhão dos novos tablets
no dia do lançamento, se todas
as encomendas se convertessem
em compras.

Nos Estados Unidos, as ven-
das do novo iPad começam na
sexta-feira. Cada consumidor
pode encomendar duas unida-
des. Ainda não existe previsão de
lançamento no Brasil. Até o mo-
mento, a Apple estima ter vendi-
do 55 milhões de tablets, 15,43 mi-
lhões deles no quarto trimestre
de 2011. / EFE E REUTERS

Problemas. Venda de iPhone 4S nos Estados Unidos: clientes reclamam de dificuldades no uso do aplicativo de voz Siri

Apple deve lançar
televisor este ano,
diz analista

Pauta. Reunião no escritório do Mashable, em Nova York

● Rede nacional
Após a exibição na TV de ima-
gens de trabalho análogo ao es-
cravo em suas fornecedoras, a
Zara decidiu investir R$ 3 mi-
lhões em ações sociais no País.

Rede espanhola vai abrir
megaloja na Quinta
Avenida que pretende
usar como cartão de
visitas internacional

JASON REED/REUTERS–14/10/2011

Compra de site, que
poderia chegar a
US$ 200 milhões,
aproximaria canal de
notíciasdo público jovem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B18.




