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DIGITAL & MÍDIA

A CITY Shoes gastou R$ 200 mil na nova plataforma de navegação
da loja virtual. Quer multiplicar por cinco a base de clientes.
Hoje tem 200 mil. Espera saltar de dez para cem pedidos diários.

JEANINE Pires, do Conselho de
Turismo da Fecomércio-SP, estará hoje
e amanhã no Fórum de Turismo
Latino-Americano, em Buenos Aires.
Fala sobre o mercado brasileiro.

A MJV, de tecnologia, estará no
“Brazil Innovation”, evento da “The
Economist”, amanhã, no Rio.

l

l

l A BIBI Eventos vai cuidar da
alimentação de atletas da Nike no
Billabong Rio Pro, de hoje a dia 20.

A SHARPIE patrocina a
competição de surfe. Terá loja na
Praia da Barra com produtos oficiais
do campeonato e peças Billabong.

l

A EMBRAER promove, de hoje a
sexta, o 6, Airline Business Seminar.
Reunirá empresas de aviação,
bancos, universidades e governo.
l

A EMAGRECENTRO, rede de
clínicas de estética, investiu R$ 100
mil em aplicativo para celular. Dá para

l

l DANIELLE MELAMED montou
consultoria de etiqueta. Ensina
executivos a se comportar em eventos
e a tratar clientes e funcionários.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br
COM GLAUCE CAVALCANTI E DANDARA TINOCO

is.

oglobo.com.br/digitalemidia
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smartphone), mas é compensada por seus sensores e lentes inteligentes, capazes de tirar “sujeira” infravermelha de
uma fotografia, bem como estabilizá-la e detectar rostos.
Fazer o tradicional “swipe”
com os dedos navegando por
imagens não causa nelas qualquer tremor.
E as fotos capturadas podem ser editadas pelo novo
iPhoto (que deve ser baixado
da App Store, custando US$
4,99), que se vale de todo o
poder do multitoque para selecionar várias imagens ao
mesmo tempo, editá-las na
hora com uma paleta de pincéis e efeitos de cor, luz e até
um botão especial para acertar os tons de pele sob determinadas luminosidades. O
usuário pode até criar em se-

gundos um diário de viagem
com várias fotos e enviá-lo à
nuvem da Apple, a iCloud,
criando um site instantâneo.
O iPhoto é o novo membro
da família iLife (que conta
ainda com GarageBand e
iMovie) a chegar ao iPad. No
iMovie atualizado, vários temas de trailers permitem dar
a partida em novos filmes,
com a vantagem de se poder
filmá-los ao mesmo tempo
em que se edita. A qualidade
é de HD: 1080p (1080 linhas de
resolução vertical). Um
“take” pode ser levado para a
linha do tempo do vídeo com
um simples toque.
E o GarageBand aproveitou
ao máximo o multitouch ao incluir instrumentos de uma orquestra sinfônica que podem
ser tocados com um toque

“staccato” do dedo, um “swipe” (que leva a acordes em andamento climático) ou esfregando-se o dedo sobre uma tecla: o som equivale a tocar um
violino ou violoncelo com o
arco. A novidade pode ser
compartilhada entre diferentes iGadgets, formando uma
orquestra virtual, segundo a
turma de Steve Jobs.
A conexão do novo iPad é
Wi-Fi ou WiFi+4G. Como o leilão do 4G no país só acontece
em junho, por enquanto o máximo de velocidade de conexão móvel que o tablet alcançará são os 21 Mbps teóricos
da tecnologia ultrarrápida HSPA+, usada, por exemplo no
3G Plus da Vivo e no 3G Max
da Claro. Mas mesmo a velocidade média, 14,4 Mbps, é o dobro dos 7,2 Mbps do iPad 2.

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 maio 2012, Economia, p. 25.
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O NOVO iPad com iPhoto: multitoque revoluciona edição de fotos com seleção simultânea de imagens
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marcar tratamentos e acessar o clube
de fidelidade. A meta é elevar o tíquete
médio em 50%. O total de downloads
deve chegar a 500 mil em dois anos.
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CHEGOU ONTEM no terminal de
contêneires da Libra o CMA-CGM
Bizet. É o maior navio que já
atracou no Porto do Rio. Tem 301
metros de comprimento e comporta
seis mil contêineres de 20 pés. Veio
da Ásia e seguirá para Santos.
l

PAULO. A Apple fez ontem as primeiras demonstrações do novo iPad no Brasil para a imprensa. O aguardado tablet chega depois de
amanhã às revendas da Apple e à operadora TIM, a primeira a anunciar a disponibilidade do gadget. A Apple,
no entanto, fez suspense
com os preços, que prometia divulgar até hoje.
O novo iPad é um pouco
mais espesso que o iPad 2 (9,4
milímetros contra 8,8 milímetros), mas o tamanho da tela é
o mesmo, e ele vem em duas
cores: preto ou branco. De
imediato, a Retina Display impressiona: a nitidez da tela inicial, com os apps nativos mostrados, é impecável. Uma navegada no site do GLOBO no
tablet, com vários zooms nos
textos, mantém as letras perfeitas, sem qualquer distorção. Em fotos, detalhes como
sardas num rosto, respingos
de água em ondas e tessituras
na vegetação são bem mais vívidos que nas versões anteriores do iPad.
A tecnologia da tela — que,
segundo a Apple, tem 3,1 milhões de pixels (1 milhão a
mais que uma TV de plasma
da Samsung de 42 polegadas e
quatro vezes mais que a resolução do iPad 2) — deve-se a
uma combinação dos dois núcleos do processador A5X e
uma GPU (central de processamento de gráficos) com
quatro núcleos.
A câmera tem menos megapixels do que a do iPhone 4S
(5MPX contra 8MPX do
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vo. E a tendência é melhorar, a partir de agora, com
a facilitação de crédito”,
prevê. A ABF fechou 2011
com 2.031 redes franqueadoras, 200 a mais que no
ano anterior. Prevê incorporar outras 160 em 2012.
Já o número de pontos de
venda deve sair de 93 mil
para 102 mil. Os setores
mais ativos devem ser os
mesmos de 2011: turismo,
beleza e saúde, decoração
e alimentação.

Robert Galbraith/Reuters

André Machado*
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Receitas cresceram
12% no 1, tri,
abaixo de 2011
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mundo das franquias perdeu fôlego no
Brasil no primeiro
trimestre deste ano. A Associação Brasileira de
Franchising (ABF) ainda
não consolidou os números de todas as associadas,
mas com base em dados
preliminares, Ricardo Camargo, diretor-executivo,
estima que o faturamento
do setor tenha crescido
12% sobre janeiro-março
de 2011. O resultado está
abaixo dos 15% previstos e
aquém dos 18% de crescimento observado nos três
primeiros meses do ano
passado. “De qualquer forma, é um resultado positi-

Tela hipernítida e fotos turbinadas são destaque. Ainda não há preço, e conexão será só em 3G

A

Franquias desaceleram

Apple revela novo iPad no Brasil
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