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Apple é
acusada de
propaganda
enganosa
Usuários americanos entram com ação por
causa de anúncio sobre assistente de voz Siri
perguntado pelousuário para localizar algum estabelecimento,
o dispositivo dizia “não entender” a questão ou respondia “de
forma incorreta” após uma longa pausa. Fazio assegura que a
Applenãorespeitouas leisdocódigo de defesa do consumidor ao
fazer propaganda enganosa. “Os
consumidoresoptaramporcomprar o iPhone 4S em vez de outros telefones por sua função Siri”, reclamou.
O assistente de voz Siri ainda
não está disponível para o portuguêsbrasileiro.Atualmente,orecurso funciona em inglês, francês, alemão e japonês.

LOS ANGELES

Um consumidor nova-iorquino processou a Apple num tribunal federal californiano por
suposta publicidade fraudulenta do assistente de voz Siri,
que foi a grande novidade tecnológica de seu último telefone, o iPhone 4S, segundo informou ontem a rede CBS.
Fran Fazio e seus advogados
lideram uma ação popular que
representaumacentenadeusuários 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 errônea e enganosa sobre as capacidades 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 divulgadas está a redação de mensagensditadaspelousuário, ahabilidade para localizar lugares ou
responder perguntas sobre conhecimento geral, assim como
realizar ligações para contatos
existentes na agenda do dispositivo a pedido do proprietário.
Os consumidores alegam que,
quando o assistente de voz era

Tablet. A Apple também vem

sendo alvo de rumores sobre as
dificuldades de fornecimento de
componentes, como as telas, para o novo iPad, a versão mais recente do tablet da companhia,
apresentada na semana passada.
Mas,paraobancodeinvestimentosJefferies,nãodevemfaltartelas para o novo aparelho.
As preocupações com o fornecimento de componentes para o
novo iPad, da Apple, estão sendo
“exageradas”, segundo um analista do banco, acrescentando
que a empresa deve produzir entre 12 milhões e 15 milhões de tablets no trimestre.
O iPad de terceira geração
apresenta tela de definição mais

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
sua TV inteligente em larga escala em maio ou junho, caso se confirmem as previsões do analista
Peter Misek, do banco de investimentos Jefferies. Ele voltou de
viagem recente à Ásia, onde estão 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 evidência o fato de fábricas que fornecem telas à Apple terem começado a receber itens especiais, como 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 milhões e 5 milhões de TVs sejam
fabricadas a partir de maio ou
junho. O televisor da Apple, segundo rumores, seria como uma
smart TV, aparelho conectado à
internet. Assim como ocorreu
com os outros aparelhos da empresa, espera-se que essa TV
revolucione o mercado. Sites de
tecnologia indicam que a TV talvez possa vir com a assistente de
voz Siri, no lugar do controle remoto. / NAYARA FRAGA

alta,conhecida comoRetinaDisplay, e alguns especialistas e
blogs do setor de tecnologia afirmaram que a empresa poderia
enfrentarescassezno suprimen-

to de telas, em curto prazo.
No entanto, Peter Misek, analista do Jefferies, afirmou que as
preocupações com as telas de
melhor definição para o iPad

eram infundadas porque os fornecedores da Apple ampliaram a
produção. “A despeito das preocupações generalizadas, acreditamosquehaverátelasemnúme-

Warner (proprietária da
CNN) com a AOL, em 2000,
não rendeu frutos. Nove anos
depois, o que seria uma das
maiores organizações de mídia do mundo simplesmente
morreu. A compra do MySpace pela News Corp. é outro
exemplo de empreendimento malsucedido.
Para o Telegraph, a CNN deve 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 notíciasqueseaproveitamdosucesso de startups (jovens empresascomooMashable)“frequentementeacabamseparecendo com um pai que pede
aofilhooiPodemprestadopara ir a uma festa do escritório”, diz o jornal.

Governo vai regular
pagamento via celular

● A Apple começará a produzir
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CNN negocia aquisição do
blog de tecnologia Mashable
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Compra de site, que
poderia chegar a
US$ 200 milhões,
aproximaria canal de
notíciasdo público jovem
Nayara Fraga
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Expectativa. Duas fontes fa-

Pauta. Reunião no escritório do Mashable, em Nova York
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A CNN comprará o Mashable,
um dos maiores sites de notícias
sobre tecnologia e mídias sociais, por mais de US$ 200 milhões, segundo reportagem da
Reuters. A notícia, apesar da
granderepercussão na imprensa
internacional, não foi recebida
com grande surpresa.
A possível aquisição (ainda
não confirmada oficialmente
por nenhuma das partes) foi vista como uma clara tentativa da
CNN de se aproximar de um público jovem ligado à tecnologia e
às redes sociais. Seria uma maneiradeconquistar quemtemignorado a CNN como um dinossauro, conforme observou o jornal britânico The Telegraph.
Se a compra se concretizar, a
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CNN estará sob os holofotes da
imprensa especializada em tecnologia,queassistiráatentamente ao modo como uma das maioresTVsdomundousaráoMasha-

ro suficiente para os novos
iPads”, disse Misek.
O novo tablet foi apresentado
em 7 de março, com a celebração
em geral associada aos lançamentos da Apple. Na segundafeira, 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
asencomendas se convertessem
em compras.
Nos Estados Unidos, as vendas do novo iPad começam na
sexta-feira. Cada consumidor
pode encomendar duas unidades. Aindanão existe previsão de
lançamento no Brasil. Até o momento, a Apple estima ter vendido55milhõesdetablets,15,43milhões deles no quarto trimestre
de 2011. / EFE E REUTERS

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

miliares ao assunto ouvidas
pelo Financial Times acreditam ser improvável o fechamento de negociações nesta
semana.
Elas também minimizam a
expectativa de que a CNN pagariaUS$200milhões pelosite de tecnologia.
O presidente do Mashable,
Pete Cashmore, também nega os rumores de que seu site
seja vendido nesta semana.

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Para estimular a inclusão bancária no País, o governo vai regulamentar os pequenos pagamentos por meio de telefones celulares. Com mais de 250 milhões de
aparelhos em operação no Brasil, o objetivo é criar um sistema
barato que possa interligar bancos,operadorasde telefonia eestabelecimentos comerciais.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, reuniu-se
ontem com o presidente do Banco 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 Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Resende.
O sistema seria semelhante ao
utilizadoparaarecargadecelulares. Para efetuar a transação, o
estabelecimento enviaria uma
mensagemaobanco, quepor sua
vez mandaria outra mensagem
ao celular do usuário pedindo a
verificaçãoeautorizaçãodacom-

praporsenha.“Ocelularnãoprecisa ser smartphone, já que a tecnologia empregada seria semelhante a um SMS”, completou o
ministro.
Modelos. O BC já fez estudos
sobreotema,eTombinifezquestão de ressaltar alguns critérios
básicos para o modelo. “O primeiro deles deve ser a segurança
para os correntistas, e também
há preocupação em relação à lavagem de dinheiro, pois o sistemateriagrandeabrangênciaeenvergadura”, disse Bernardo.
Por isso, os pagamentos deverão ter um limite baixo, para as
compras cotidianas e não para a
aquisição de bens de valor mais
elevado. Além disso, a regulamentação deve vetar a possibilidade de que as empresas de telefonia atuem em áreas financeiras,como concessão de créditos.
Modelos parecidos já estão
emusonoReinoUnidoenoQuênia,sendoque aexperiência queniana não conta com a forte presença dos bancos, mas sim por
meiodopré-pagamentodocrédito às operadoras.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B18.

Zara abre loja em Nova York em busca de nova imagem
Rede espanhola vai abrir
megaloja na Quinta
Avenida que pretende
usar como cartão de
visitas internacional
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Amarca de roupasespanhola Zara, que sofreu um abalo na imagememum casode trabalhoanálogo ao escravo no Brasil, abrirá
uma gigantesca loja nesta semana na Quinta Avenida, em Ma-

nhattan, um dos endereços mais
caros de Nova York.
Oimóvelde3,5milmetrosquadrados foicomprado no anopassado por US$ 324 milhões em
uma das mais caras transações
comerciais de Manhattan nas últimas décadas. O antigo dono
era a NBA, que mantinha uma loja de produtos relacionados à Liga de Basquete dos EUA.
Antes, a Zara possuía uma loja
de menor proporção na mesma
região da Quinta Avenida, a cerca de cinco quarteirões do Central Park. Um dos objetivos da
marca espanhola é usar a nova

lojacomo“asuaimageminternacional”, da mesma forma que a
da Apple Store, localizada na
mesma área, é para a fabricante
de iPhones e iPads, segundo Pablo Isla, presidente da Inditex,
que é dona do conglomerado do
qual a Zara faz parte.
● Rede nacional

Após a exibição na TV de imagens de trabalho análogo ao escravo em suas fornecedoras, a
Zara decidiu investir R$ 3 milhões em ações sociais no País.

De acordo com o presidente
da Inditex, a Zara da Quinta Avenida “faz parte de um novo conceitodeloja”. Será,segundoaexplicação da empresa, “uma série
de butiques dentro de uma grande instalação”. Telas serão espalhadaspeloespaço,queseráquase integralmente branco e preto.
Vizinho da rival Uniqlo, o endereço com o número 666 na
QuintaAvenida também faz parte da estratégia de marketing da
Zara. A loja produziu um filme
homenageando sua filial em Nova York que está sendo exibido
no site da empresa.

A Zara pretende inovar com as
formas de pagamento. Os clientespoderãoadquirir roupasepagar por telefone celular ou cartões 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 pagamentos, 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 trabalhar a imagem da loja nos Esta-

dos Unidos, onde muitas compras de roupas entre os jovens
são feitas pela internet.
Na Quinta Avenida, o foco seránosturistas.AáreadeManhattan 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 confecções fornecedoras da Zara usavam trabalho análogo ao escravo,oqueprovocouabalosnaimagem da marca.

