
A operadora Verizon planeja
cortar 1,7mil postos de trabalho
pormeio de umprograma de de-
missão voluntária para técnicos
e atendentes de call-center.
A companhia, que tenta cor-

tar custos no decrescente negó-
cio de telefonia fixa disse que
vai recorrer a demissões invo-
luntárias se poucas pessoas ade-
rirem ao pacote oferecido.
AVerizon afirmou que émui-

to cedo para estimar o impacto
financeiro do plano, anunciado

na semana passada a sindicatos
de vários Estados.
A empresa, que emprega de

192mil pessoas ao todo, vemne-
gociando hámeses com sindica-
tos sobre o contrato de 45 mil
funcionários, metade da força
de trabalho de seu negócio de re-
de fixa. Os trabalhadores fize-
ram greve por duas semanas em
agosto passado.
O porta-voz Richard Young

disse que as negociações avança-
ram, mas se negou a entrar em
detalhes. A companhia alega ter
feito a oferta por causa do exces-
so de funcionários em na divi-
são de rede fixa. ■ Reuters

O novo Galaxy chegou oficialmente às lojas
brasileiras hoje, uma semana depois da estreia
na Europa, onde o sucesso inicial das vendas
surpreendeu muitos analistas. Por aqui,
algumas das lojas virtuais que promoveram
a pré-venda do Galaxy S3 viram seus estoques
iniciais se esgotarem em poucos dias.

Muito do sucesso se deve ao trabalho
de marketing realizado pela Samsung. Desde
antes do lançamento, a empresa fez um grande
esforço para posicionar seu novo aparelho como
o maior rival do iPhone, fabricado pela Apple.
O repórter do BRASIL ECONÔMICO viajou

a Londres, a convite da Samsung, para assistir
ao lançamento do Galaxy S3. No texto abaixo,
ele conta suas primeiras impressões sobre
a novidade da companhia coreana.

“Tive a oportunidade de
ser um dos primeiros
brasileiros a ter contato
com o Galaxy S3, da
Samsung. Fui acompa-
nhar o lançamento do
produto, em Londres, no
início de maio e pude ver
de perto, não só quais
eram as novas caracte-
rísticas do smartphone,
comoa reação que as no-
vidades causaram nos
demais convidados.
Para apresentar o S3,

a Samsung organizou
um megaevento, com a
presença demais de 2mil
jornalistas e parceiros co-
merciais do mundo intei-
ro. Antes da apresenta-
ção, o aparelho foi envol-
vido emumaaura demis-
tério, cercadopor umasé-
rie de boatos sobre o que
viria pela frente. Alguns
executivos da empresa
chegavam a dizer que o
novo celular seria uma
verdadeira revolução.
Depois que o mistério

foi finalmente revelado,
conversei com alguns
dos convidados, para co-
lher suas impressões.
Em geral, a ideia foi a
mesma: o Galaxy S3 não
chega a ser revolucioná-
rio, mas tem uma supe-
rioridade tecnológica vi-
sível sobre qualquer concorrente.
O processador, com quatro nú-

cleos, torna a troca de aplicati-
vos mais rápida do que as ver-
sões anteriores e, até mesmo, do
que o principal rival, o iPhone.

Além disso, o aumento
na velocidade possibili-
tou a criação de novas
aplicações multimídia,
como a que deixa os ví-
deos do YouTube execu-
tando em umcanto da te-
la enquanto o usuário
faz outras tarefas.
Antes do lançamento,

muitos especialistas con-
testavam o aumento do
tamanho do aparelho,
cerca de 20% maior que
o iPhone. O perigo, se-
gundo eles, era que isso
comprometesse o bom
manuseio - principal crí-
tica enfrentada por ou-
tro produto da Sam-
sung, o Galaxy Note.
Não é o que acontece.
Enquanto tenho alguma
dificuldade para utilizar
o Galaxy Note, não tive
dificuldade em momento
algum para empunhar
ou manusear o Galaxy
S3, numa experiência
muito próxima à obtida
com o iPhone.
Nem tudo são flores,

porém. O sistema de re-
conhecimento de voz ain-
da deixa a desejar ao Si-
ri, da Apple, tanto em
funções como na capaci-
dade de entender o que o
usuário está dizendo - o
que, segundo a empre-

sa, foi culpa do barulho que havia
no ambiente na hora em que tes-
tei o aplicativo. Para piorar a vi-
da dos brasileiros, o sistema en-
tende oito línguas, mas nenhuma
palavra de português”. ■

Seis grupos entregaram propos-
tas para o leilão de faixas de fre-
quência destinadas para Inter-
net móvel de quarta geração
(4G), marcado para 12 de junho,
segundo a Agência Nacional de
Telecomunições (Anatel). São
eles Claro, TIM Participações,
Vivo, Oi, Sky e Sunrise (do in-
vestidor George Soros).
Também se credenciaram a

Americel, do mesmo grupo da
Claro, e a Intelig, que pertence
à TIM. Com adocumentação en-
tregue, os grupos confirmam in-
tenção de participar do leilão.
Segundo o presidente da Co-

missão Especial de Licitação da
Anatel, Bruno Ramos, todas as
propostas contêm garantias,
mas ainda não é possível anun-
ciar para quantos lotes cada pro-

ponente apresentou as garan-
tias exigidas pelo edital.
Nos próximos dias serão fei-

tas análises sobre a regularida-
de fiscal dos interessados.
Mas somente na manhã do

dia 12, data do leilão, é que a
Anatel informará a lista definiti-
va das empresas consideradas
formalmente aptas a participar.
Além das frequências de 4G

(em 2,5 gigahertz), a Anatel ofe-
recerá também faixas de 450
MHz para serviço móvel rural.
No fim de abril, o presidente

da Anatel, João Rezende, anun-
ciou o valor mínimo de R$ 3,85
bilhões para a licitação dessas
faixas.
Com o leilão, o governo pre-

tende tambémassegurar a quali-
dade dos serviços de telecomu-
nicações durante a Copa das
Confederações, ano que vem e a
Copa do Mundo de Futebol de
2014. ■ Reuters

Gabriel Ferreira
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Oi, Claro, Tim Participações,
Vivo, Sky e Sunrise serão
analisadas pela Anatel até dia 12
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Plano de demissão voluntária
é justificado pelo decrescente
negócio de telefonia fixa

Seis grupos fazem
propostas para 4G
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Divulgação

Verizon anuncia corte de
1,7mil postos de trabalho

Rival do iPhone,
Galaxy,da Samsung,
desembarca no país

Marcos Câmara assume na próxima segunda-feira as atividades da
diretoria de Finanças e Relações com Investidores da Eldorado Brasil.
A Eldorado está construindo a maior fábrica single line de produção
de celulose do mundo em Três Lagoas (MS), com capacidade de
produção anual de 1,5 milhão de toneladas. O investimento para essa
linha de produção é estimado em R$ 6,2 bilhões.

A Sixpix Content, empresa especializada em multiplataformas
na Geração Y, lançou um cartão pré pago que pode ser utilizado
em compras realizadas pela internet ou em estabelecimentos
que já possuem a rede de prestadora. Foram investidos R$ 500 mil
nesta plataforma, que já conta com a parceria de empresas como
Vivo, Bradesco, Natura e Azul Linhas Aéreas.

Galaxy S3 não chega
a ser revolucionário,
como prometido, mas
é tecnologicamente
superior ao iPhone

EMPRESAS

Smartphone da sul-coreana havia sido apresentado no início
demaio e começou a ser vendido na Europa na última semana

FranciscoValim,presidentedaOi: entre asconcorrentes do4G

O QUE VEM POR AÍ

As especificações do Galaxy S3

Fonte: empresa
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Dimensões | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm

Peso | 133 g

Tamanho da tela | 4,8"

Velocidade do processador | 1,4 GHz

DIMENSÕES ORIGINAIS DO APARELHO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.
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