
Juntamente com o sistema Win-
dows, o pacote de escritório Of-
fice (que reúne planilhas, editor
de textos e aplicativo para elabo-
ração de apresentações) é res-
ponsável pela maior parte da re-
ceita da Microsoft. Em sua próxi-
ma versão, o pacote adotará um
visual similar ao do Windows 8,
novo sistema da Microsoft, pre-
sidida por Steve Ballmer, lança
no fim de outubro.

O novo Office também será
lançado na mesma época. O pre-
ço ainda não foi definido pela
Microsoft. Mas quem quiser ex-
perimentar a novidade pode bai-
xar versões de teste no site da
companhia.

Nuvem
Um dos focos principais do no-
vo Office é a integração com a
nuvem - armazenamento e pro-
cessamento de informações no
ambiente da internet, sem ocu-
par espaço de memória do com-
putador. O novo pacote parte
do princípio que o usuário aces-
sará os programas e arquivos
em mais de um aparelho. Isto
significa que o Office pode ser
executado mesmo em PCs nos
quais não está instalado, por
meio da internet.

Quem adquirir o novo Office
e tiver (ou criar) uma conta no

Windows Live receberá 20 giga-
bytes de espaço no SkyDrive.
Assim, documentos poderão
ser salvos no serviço de backup
da Microsoft para que mais tar-
de sejam acessados de qualquer
computador, smartphone ou ta-
blet conectado à internet.

Compartilhamentos
O novo Office conta com bons
recursos para compartilhar re-
cursos em redes sociais (Linke-
dIn, Flickr, Face-
book e outras). E
trabalhos colabo-
rativos em grupo
foram facilitados,
já que se tornou
mais simples im-
portar e exportar
documentos guar-
dados na nuvem.

Outro recurso novo interes-
sante do novo Office é a plata-
forma de blog. Com ela, o usuá-
rio pode publicar diretamente
em seu blog textos do Word,
gráficos do Excel ou outros con-
teúdos dos demais aplicativos
da suíte.

Word
Um dos recursos novos mais in-
teressantes do Word é a possibi-
lidade de abrir arquivos em
PDF (sem perda da formata-
ção), editá-los e salvá-los em
formato DOC ou mantendo o
formato PDF. Isto é ótimo para

preencher formulários, corrigir
manuais de instrução ou alterar
tabelas de arquivos neste forma-
to. O novo recurso não funcio-
nará para todos os arquivos
PDF. Alguns deles continuarão
sem a possibilidade de edição,
como documentos ou imagens
digitalizados num scanner.

A incorporação de vídeos do
YouTube ficou mais fácil, bem
como sua reprodução no pró-
prio documento. O novo Word

também traz uma
ferramenta de im-
portação de ima-
gens diretamente
de contas do Face-
book, SkyDrive
ou Flickr. Com is-
so, não é mais ne-
cessário salvar a
foto no computa-

dor para depois importá-la para
o documento do Word.

As novas guias de alinhamen-
to do Word facilitam o posicio-
namento de imagens no docu-
mento. Basta arrastar a foto e es-
colher como o texto deve envol-
vê-la, por meio de uma barra
de formatação.

O novo Word também tem
um "Modo de leitura", em que é
possível expandir ou encolher
parágrafos. Este recurso é uma
ótima ajuda para ler em telas
menores - evita-se a necessida-
de de rolar a tela constantemen-
te para ler o documento.

Excel
O recurso novo com maior des-
taque no Excel 2013 chama-se
“Flash Fill”. Com ele, o aplicati-
vo analisa o padrão de preenchi-
mento de células e tenta “adivi-
nhar” as próximas entradas de
dados na planilha.

Já o “Quick Analysis” ajuda a
escolher o melhor gráfico a ser
usado para uma planilha. Este
recurso se baseia numa análise
das colunas e linhas seleciona-
das pelo usuário. Quando é feita
alguma alteração nos dados, ani-
mações mostram onde as novas
informações foram inseridas.

A Microsoft oferece para o Ex-
cel um novo complemento que
procura por inconsistências, er-

ros e endereços da internet com
problema. Esse complemento
também inclui uma linha do
tempo que organiza os dados
por data. Com isso, é possível
aplicar um filtro em datas espe-
cíficas para que seja vista a dife-
rença da mesma planilha em pe-
ríodos distintos.

PowerPoint
O recurso “Presente View” tor-
na o novo PowerPoint uma fer-
ramenta ainda mais poderosa
para apresentações. Com este
recurso o usuário pode ver no
notebook o que virá nos próxi-
mos slides enquanto controla
uma apresentação. Também há
um mosaico de miniaturas. ■

A Universal Music, do conglo-
merado francês Vivendi, obteve
aprovação da União Europeia
para comprar a gravadora EMI
por US$ 1,9 bilhão depois de
concordar em vender selos res-
ponsáveis por quase 30% das re-

ceitas da companhia britânica.
O grupo combinado, que in-

clui um amplo conjunto de artis-
tas como Katy Perry e Pink
Floyd, propôs a venda de ativos
depois que autoridades da UE se
mostraram preocupadas com o
potencial poder de mercado da
nova empresa.

A Universal informou que os
ativos a serem vendidos repre-

sentam 30% das receitas da EMI
ou quase 10% das vendas do gru-
po combinado.

A empresa vai vender a Parlo-
phonne, um dos selos mais pres-
tigiados da EMI e que reúne ar-
tistas como Coldplay e Queen.
Os Beatles não estão incluídos
nas vendas de ativos.

Também dentro dos selos que
serão vendidos estão Mute, En-

sign e Chrysalis, EMI Classics, Vir-
gin Classics e unidades da EMI na
França, Espanha, Bélgica, Dina-
marca, República Tcheca, Polô-
nia, Portugal, Suécia e Noruega.

A Universal também vai ven-
der as marcas Sanctuary, Co-Op
Music, King Island Roxystar,
MPS Recordes, participação na
Jazzland e sua unidade na Gré-
cia. Especialistas da indústria fo-

nográfica afirmam que o valor
do pacote a ser vendido pode al-
cançar os US$ 750 milhões.

A Comissão Europeia estipu-
lou que os compradores dos ati-
vos precisam ser gravadoras
ativas ou com registro provado
de atividade na indústria da
música, para garantir que have-
rá um forte rival para a Univer-
sal. ■ Reuters
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Microsoft coloca o
pacote Office para
funcionar na nuvem

Universal Music pagará US$ 1,9
bi pela gravadora, que virá com
30%menos das suas receitas
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Tim inicia operação piloto na cidade do Rio
de Janeiro para serviços de banda larga fixa
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UE aprova a compra da EMI sob condições

A Tim informou que iniciou uma operação piloto na cidade do
Rio de Janeiro para serviços de banda larga fixa residencial, pouco
mais de um mês após a empresa ingressar no segmento, em São Paulo.
A empresa do grupo Telecom Itália também anunciou um agressivo
plano promocional para banda larga fixa residencial, cortando
temporariamente em mais da metade o valor do serviço. Reuters

Nova versão de aplicativos deve ser lançada pela companhia
em outubro, junto com o sistema operacional Windows 8
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