
A taiuanesa Acer lançará no-
vos designs para seus ultra-
books e tablets assim que a Mi-
crosoft colocar o novo sistema
operacional nomercado, oWin-
dows 8, esperado para o quarto
trimestre deste ano.
As duas primeiras levas de

produtos comWindows8utiliza-

rão chips da Intel; a partir daí —
após um período de dois a qua-
tro meses — a companhia utili-
zará dispositivos da rival ARM.
Os preços dos novos produ-

tos serão anunciados após o lan-
çamento do novo sistema opera-
cional da Microsoft, mas a em-
presa indicou que o ultrabook
com tela sensível ao toque cus-
taria US$ 1,8 mil dólares, pelo
menos US$ 1 mil mais caro que
os modelos similares que não

contam com tecnologia touchs-
creen. Os ultrabooks são com-
putadores portáteis bastante fi-
nos, similares ao Macbook Air,
da Apple, e oferecem alguns
dos recursos mais sofisticados
presentes em tablets.
A quarta maior fabricante

mundial de computadores pes-
soais fez uma previsão otimista
para o segundo semestre fiscal,
apostando no lançamento novo
Windows e dos recentes compu-

tadores ultrabook, após ter apre-
sentado resultado abaixo das ex-
pectativas de mercado. No pri-
meiro trimestre fiscal a empre-
sa teve lucro de apenas US$ 11
milhões, 72% menor do que no
mesmo período no ano ante-
rior. AMicrosoft fez alianças es-
tratégicas com as fabricantes de
chips Intel e ARM para o lança-
mento de seu novo sistema ope-
racional, que será capaz de ro-
dar em tablets. ■ Reuters

A Secretaria de Direito Econô-
mico (SDE) doMinistério da Jus-
tiça aplicou multa a 10 empre-
sas por desrespeito ao Código
de Defesa do Consumidor, en-
tre elas a Tam, a Vivo e a Claro.
Essas três últimas empresas tive-
ram as maiores multas, de mais
de R$ 1 milhão cada.
O valor a ser pago pela Tam é

de R$ 1,948 milhão, correspon-
dente a umprocesso administra-
tivo sobre o serviço de atendi-
mento ao consumidor.

Abuso
As duas empresas de telefonia,
VivoeClaro, tambémforammul-
tadasdevido ao serviçode atendi-
mento ao consumidor. Os valo-
res foram de R$ 1,59 milhão e
R$ 1,32milhão, respectivamente.
Além delas, a Panamericano

Administradora de Cartões foi
multada por prática abusiva
(R$ 532 mil), a Kraft Foods e a
Procter e Gamble do Brasil por
infrações ao direito à informa-
ção (R$ 591mil e R$ 118, respec-
tivamente) e a Import Express
por vício de informação e publi-
cidade enganosa (R$ 310,5 mil).
Outras empresas que tiveram

multas menores foram o Uni-
verso Online (UOL), que pagará
R$ 146mil por violação aos prin-
cípios da boa-fé e transparência
e o Banco Itaú e a Valor Capitali-
zação, ambas por descumpri-
mento do dever de informação,
com multas de R$ 104,8 mil e
R$ 118 mil, respectivamente.
Procuradas, a TAM informou,
por meio de sua assessoria de
imprensa, que só vai se pronun-
ciar nos autos do processo.

Medidas
A Claro disse que ainda não foi
notificada e por isso, não vai se
manifestar até tomar ciência
dos fatos. Já a TelefônicaVivo in-
formou, em comunicado que es-
tá analisando o assunto “para to-
mar as medidas que considerar
cabíveis”. As informações fo-
rampublicadas na edição de on-
tem do Diário Oficial. ■

De olho na Copa e nas Olimpía-
das de 2016, a Vivo lançou on-
tem seu portal “euvivoesporte.
com.br”, com informações so-
bre diversasmodalidades espor-
tivas, serviços e promoções.
“Queremos nos preparar para já
deixar as pessoas conectadas
com a Copa e com a Olimpíada.
Já é uma aposta para os grandes
eventos esportivos que ocorre-
rão no país nos próximos anos”,
diz Christian Gebara, diretor-
executivo de estratégia, marca
e novos negócios da Vivo.
Para Cesar Gualdani, sócio-

diretor da consultoria demarke-
ting esportivo Stochos, com a
iniciativa, a Vivo estabelece pon-
tos de contato com consumido-
res. “A intenção é se aproximar
cada vez mais deles e reforçar a
marca”, observa.
A Vivo, que patrocina a sele-

ção brasileira, a equipe de vôlei
Vivo Minas e o time de basquete
Vivo Franca, mantinha o site
www.euvivoaselecao.com.br,
com 200 mil usuários cadastra-
dos. Com o novo site, a inten-
ção é ampliar a atuação na área
de esportes. “A seleção é mais
focada no momento dos jogos.
Criamos uma plataforma que fa-
la de esporte”, conta Gebara.
A página trará informações

sobre esportes em geral,mas te-
rámais conteúdo sobre asmoda-
lidades patrocinadas pela Vivo.

Clientes da empresa poderão
participar de promoções e aces-
sar uma loja de serviços para
baixar jogos, aplicativos e pa-
peis de parede sobre esportes.
“Vejo esta ação comouma ini-

ciativa para construir significa-
dos para a marca, porque pro-
porciona conteúdo em torno do
esporte e damodalidade patroci-

nada”, analisa Eduardo Araújo
Muniz, professor de marca e
marketing esportivo da ESPM.
No entanto, Muniz ressalta

que amaioria das ações demar-
keting esportivo focam só em
aumentar a visibilidade damar-
ca. “Essa é a maneira menos ri-
ca de trabalhar. Começo a ver
ações que vão além disso, com

empresas construindo umcami-
nho mais maduro”.
Além do site, a Vivo fez uma

parceria com o Terra, do grupo
Telefônica, para lançar um ser-
viço de notícias sobre os Jogos
Olímpicos de Londres. A partir
de 14 de junho, clientes Vivo
poderão assinar o serviço por
R$ 1,99 por semana. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

SUSTENTABILIDADE

Oiassina termocomogovernodeSãoPaulo
paradescartesustentáveldeaparelhos

CONECTIVIDADE

Samsung lançanovoAndroidGalaxy3S
queserávendidoporUS$200cada

Reprodução

Vivo dá pontapé inicial em
nova estratégia esportiva

Rodrigo Capote

Acer prepara tablet comWindows 8

Neste mês, a Samsung começa a vender o novo smartphone
topo de linha, Galaxy S3, nos EUA. As operadoras que
comercializarão o telefone são Verizon, AT&T, Sprint Nextel,
T-Mobile USA e U.S. Cellular. A versão de 16 GB será vendida
ao público por US$ 200. O Galaxy S3 tem tela de 4,8 polegadas.
O aparelho já é vendido na Europa e no Oriente Médio.

Quarta maior fabricante mundial
de computadores apresentará
produto no fim do ano

Giulia Camillo e CarolinaMarcelino
redacao@brasileconomico.com.br

Valores passam de R$ 1 milhão;
SDE se baseia no Código de
Defesa do Consumidor

A Oi assina hoje um termo de compromisso com o governo de São
Paulo que prevê o descarte ambientalmente correto de aparelhos
e baterias. A empresa possui cerca de 1000 pontos de coleta em
todo o país e se compromete a atuar de forma proativa ao viabilizar
o recebimento, armazenamento e destinação final dos aparelhos,
baterias e acessórios em suas lojas e revendas autorizadas do estado.

EMPRESAS

CONSUMIDOR

Operadora do grupo Telefônica anuncia site sobre esportes e faz parceria com
oTerra para lançar aplicativo comnotícias sobre JogosOlímpicos de Londres

Multa
milionária
paraVivo,
ClaroeTam

Timedecraques no lançamento danova estratégia daVivo, comapresença dePelé eHortência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




