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Digital & Mídia

Intel faz investimento milionário
em empresa carioca de Big Data.
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Criada em 2008, WebRadar recebe primeiro aporte financeiro ais
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A biblioteca de Alexandria
Nova versão de espaço lendário tem
um milhão de exemplares e permite
baixar e imprimir livros à escolha
CORA RÓNAI

Tesouro. Nova biblioteca: espaço para 8 milhões de livros
-CAIRO, EGITO-

F

undada por Alexandre Magno no ano 331
a.C., a cidade de Alexandria, aqui no Egito,
viveu, desde então, uma história de altos e
baixos. Transformada em capital por Ptolomeu I,
manteve o posto durante quase mil anos, até a conquista árabe no ano 640 da Era Cristã, e foi, durante
séculos, a capital cultural e intelectual do Ocidente,
uma espécie de Nova York da antiguidade. Lá ficavam duas das sete maravilhas do mundo antigo, o
famoso Farol de Alexandria e a Grande Biblioteca,
que merece um capítulo especial na História.
Ptolomeu I e seus sucessores, até Cleópatra, última rainha do Egito, sabiam que conhecimento é
poder; cuidaram, então, de transformar a biblioteca no maior repositório de saber da época. Seus representantes percorriam o mundo comprando rolos de papiro em todas as línguas; quando um navio atracava no porto, os passageiros eram obrigados a declarar os manuscritos que traziam consigo.
Se algum ainda não constasse do acervo da cidade,
ele era confiscado até que uma cópia fosse feita (reza a lenda que volta e meia os legítimos donos recebiam de volta não o seu original, mas uma cópia).
Os reis ptolomaicos eram tão ciosos das suas fontes que, quando a cidade de Pergamon quis criar a
sua própria biblioteca, a exportação de papiro foi
proibida. Não adiantou, porque logo Pergamon desenvolveu a sua própria tecnologia para armazenagem de texto, conhecida até hoje como pergaminho.
Ao lado da biblioteca de Alexandria funcionava o
Mouseion, academia que reunia os principais pensadores gregos e egípcios, convidados pelo Estado
para longas temporadas. Várias descobertas e invenções importantes saíram desses encontros, nos
quais foram também catalogadas todas as espécies
de animais e de plantas então conhecidas.
Essa biblioteca extraordinária foi destruída durante um incêndio. A data precisa do desastre é ignorada, assim como os verdadeiros culpados. Durante
muito tempo, Júlio César foi responsabilizado pelo
crime, porque descreveu, em suas memórias, o incêndio que seus soldados haviam provocado num
depósito de papiros em Alexandria; mas a localização desse depósito não condiz com a da biblioteca.
Além disso, há evidências de que ela ainda estava de
pé quando César morreu, no ano 44 a.C.
Hoje com mais de quatro milhões de habitantes,
Alexandria é uma cidade fervilhante, mas suja e
confusa. A maioria dos seus prédios não vê mão de
tinta há décadas; tudo parece estar a um passo da
ruína. Mas, em meio ao caos, brilha uma nova encarnação da antiga biblioteca, agora conhecida como Bibliotheca Alexandrina.
O edifício é impressionante. Construído na forma
de um relógio solar em frente ao Mediterrâneo,
num local próximo ao da sua predecessora, ele foi
projetado para abrigar até oito milhões de livros. O
acervo atual conta com cerca de um milhão de
exemplares, sobretudo em árabe, inglês e francês,
que podem ser consultados num magnífico salão
de leitura de 70 mil metros quadrados. Tudo é superlativo nessa linda casa de livros, e tudo é muito
bonito, dos móveis aos detalhes do projeto arquitetônico, vencedor de um concurso que teve cerca de
1.400 participantes. Além da coleção principal, há
bibliotecas especializadas em mapas e em multimídia, e bibliotecas para cegos, crianças e jovens;
há quatro museus, quatro galerias de arte, um planetário e um centro de restauração de manuscritos.
O acervo digital é digno de nota. A BA mantém a
única cópia do Internet Archive, a fenomenal biblioteca digital sediada em São Francisco, na Califórnia, que, pela última contagem, estava com mais de
três milhões de livros em domínio público digitalizados. Na Bibliotheca Alexandrina, qualquer um
deles pode ser baixado e impresso sob demanda.
Não sei se eu moraria em Alexandria, mas se me permitissem montar uma barraquinha dentro dessa biblioteca gloriosa acho que eu seria feliz para sempre. l
cronai.wordpress.com
twitter: @cronai

A Intel Capital, braço financeiro estratégico da gigante da
tecnologia, fechou um investimento milionário na WebRadar, empresa carioca especializada em Big Data, segmento
de tecnologia da informação
voltado para a análise de grandes volumes de dados. A multinacional não revela o valor
exato do aporte, mas afirmou
que investimentos do tipo variam entre US$ 2 milhões e
US$ 10 milhões.
Com escritórios na América
Latina desde 1999, a Intel Capital vem demonstrando cada
vez mais interesse nas empresas brasileiras. Durante esse
período, dos 40 investimentos
feitos no continente pela multinacional, 25 foram em companhias nacionais. Somente
no ano passado, foram sete
aportes realizados no país.
— O Brasil tem sido uma
grande oportunidade para a
empresa. O mercado é o terceiro mais importante para a Intel
— disse Alexandre Villela, diretor de investimento da Intel
Capital, em entrevista ao GLOBO por telefone.
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VANTAGENS PARA OS DOIS LADOS
Enquanto a Intel amplia a presença estratégica no país, a
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Estratégia. Nos últimos anos, Intel reforçou a presença na América Latina
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acelerando o processo — afirmou
Adriano da Roa
c
cha Lima,
CEO da Web Radar.
uparceria estava sendo neA
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há cerca de seis meses,
e egociada
deve ir além do aporte finan-
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WebRadar, no mercado há
apenas cinco anos, ganha fôlego para crescer. É o primeiro
aporte financeiro recebido pela empresa, que presta serviços
a clientes dos ramos de energia, transporte e telecomunicações, como Nokia Siemens e
Nextel. O foco da companhia é
em oferecer soluções baseada
na análise de dados fornecidos
pelos clientes. São mais de 700
mil registros processados pelos servidores por hora, que,
após analisados, ajudam a formular soluções para problemas como instabilidades em
redes de telefonia ou falhas de

d

logística em uma frota de caminhões. Com mais poder de
investimento, a empresa pretende crescer até 80% em 2013,
aumentando a presença internacional e aprimorando a tecnologia de computação na nuvem, considerada um diferencial no setor.
— Já começamos a tomar algumas ações para aumentar o
ritmo de crescimento e a internacionalização. Já estamos em
dez países da América Latina,
mas queremos expandir os
mercados. Já tínhamos um
plano de negócios que definia
esses objetivos, mas o apoio da

ceiro, disseram os executivos.
A empresa brasileira se beneficiará de um intercâmbio de conhecimento com o setor de
P&D da multinacional. Além
disso, o peso da marca deve facilitar os planos de expansão
para o mercado internacional.
Para a Intel, o negócio é vantajoso por garantir posicionamento estratégico em ramos
que interessam a empresa. Segundo Alexandre Vilela, o setor de data centers tem ganhado cada vez mais importância
entre dos negócios da companhia, e se aproximar de empresas especializadas no segmento é um bom negócio. O mercado de Big Data movimenta,
mundialmente, US$ 4,8 bilhões e, de acordo com o executivo da Intel, cresce 40% ao
ano no Brasil.
— Talvez o negócio que tenha mais crescimento dentro
da Intel seja o de funções para
data centers. Além disso, também nos identificamos com as
atividades nas áreas de telecomunicações, transportes e
energia, áreas que estão ganhando mais prioridade na
empresa — afirmou Villela. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. 26.

Por descumprir
meta, Oi recebe
quarta multa da
534-4333 Anatel em 7 dias
2
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ANUNCIE NOS
CLASSIFICADOS
DO RIO.
TODO MUNDO VÊ.

Nova sanção é referente a
problemas nos serviços
em Santa Catarina

Fundo Garantidor de Créditos - FGC
CNPJ 00.954.288/0001-33

EDITAL
O Interventor do BANCO BVA S.A. - SOB INTERVENÇÃO CNPJ 32.254.138/0001-03, com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e o FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, com sede na cidade de São Paulo (SP) comunicam que os créditos objeto de garantia proporcionada pelo FGC de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), calculados pela instituição sob intervenção conforme os critérios estabelecidos no Anexo II à Resolução 4.087/12, serão pagos aos respectivos titulares pelo
FGC, de 04/03/2013 a 05/07/2013, por intermédio das agências do Banco BRADESCO S.A., localizadas nos endereços
abaixo. Após essa data, os credores remanescentes deverão solicitar o pagamento diretamente ao Banco BVA S.A. - Sob
Intervenção.
a) Pagamento aos Credores da Cidade/Praça: RIO DE JANEIRO
Nomes com Iniciais

Cidade/

De: Letra até Letra:
De: A até: Az

Praça
Rio de Janeiro

UF
RJ

Agência
nº
468

Agência Nome
Av. Rio Branco - URJ

Endereço
Av. Rio Branco, 131

Telefone
(21) 38618800

De: B até: Cz
De: D até: Ez

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

799
1075

Itamarati - URJ
Barra da Tijuca - URJ

Av. Mal. Floriano, 106 e 110 - Centro
Av, Ministro Ivan Lins, 300

(21) 25160988
(21) 31392200

De: F até: Gz
De: H até: Jz

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

1276
2579

R.Acre - URJ
Torre RB1 - URJ

R. Beneditinos, 28 - Centro
Av. Rio Branco, 01-15 And.S.1510

(21) 22110854
(21) 22339220

De: K até: Lz
De: M até: Mz

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

2756
2579

R.Da Assembleia - URJ
Downtown - URJ

R.da Assembleira, 10-14 and.S 1413
Av. das Americas, 500 - Bl -01

(21) 32611200
(21) 30038163

De: N até: Kz
De: R até: Rz

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

2756
2766

Pç Pio X - URJ
R.México - URJ

Praça Pio X, 98 A
R. México, 70 Loja e Sobreloja

(21)30038182
(21) 22154074

De: S até: Zz

Rio de Janeiro

RJ

3002

Cinelandia - URJ

R. Senador Dantas, 61 - Centro

(21) 22067270

b) Pagamento aos Credores da cidade de São Paulo – Relação de agências conforme Edital publicado no Jornal O
Estado de São Paulo desta mesma data.
c) Pagamento aos Credores de Outras Cidades/Praças
Será enviada carta informando o local de pagamento, podendo também acessar o site do FGC (www.fgc.org.br) para consultar
o endereço da agência pagadora. O pagamento será efetivado no município constante no cadastro do credor existente na instituição sob intervenção. Na hipótese de o município não ter agência Bradesco, o pagamento será efetivado na agência do
município mais próximo.
São objeto de garantia proporcionada pelo FGC os saldos de depósitos à vista, os Certificados de Depósitos Bancário-CDB e
Letras de Crédito Imobiliário-LCI captados pelo BANCO BVA S.A. – SOB INTERVENÇAO.
Os créditos titulados por associações, condomínios, cooperativas, grupos ou administradoras de consórcio, entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e demais sociedades e associações sem personalidade jurídica e entidades assemelhadas, serão garantidos até o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) na totalidade
de seus haveres, na forma do disposto no Artigo 2º, parágrafo 3º, Inciso VI do Regulamento do FGC.
Pessoas físicas, titulares dos créditos, deverão comparecer às agências munidas dos originais e cópias autenticadas do CPF,
Carteira de Identidade ou Carteira de Habilitação (CNH) ou designar procurador com poderes específicos (mediante a apresentação e entrega do instrumento particular com firma reconhecida e cópias autenticadas dos documentos do credor, juntamente com originais e cópias autenticadas do CPF, RG ou CNH do procurador). No caso de pessoas jurídicas, deverão ser
apresentadas cópias autenticadas dos documentos societários, além do original e cópia autenticada da Carteira de Identidade
ou Carteira de Habilitação dos representantes legais da empresa.

MONICA TAVARES

monicao@bsb.oglobo.com.br
-BRASÍLIA- A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) aplicou multa de R$ 1,164
milhão à Brasil Telecom —
comprada pela Oi — em Santa
Catarina. A sanção foi aplicada pelo “descumprimento de
metas” previstas no Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), segundo despacho da Anatel publicado ontem no “Diário Oficial” e assinado pelo presidente da Anatel, João Resende.
Essa é a quarta vez que a Oi
é multada pela Anatel em um
período de apenas sete dias.
O valor das quatro punições
somadas ultrapassa os R$ 40
milhões.
A decisão foi tomada em
reunião do Conselho Diretor
da agência no último dia 31.
Segundo o despacho, o recurso pedido pela empresa foi
negado, mantendo a obrigatoriedade de recolhimento da
multa. Dessa forma, a empresa não pode recorrer na esfera
administrativa, apenas na
Justiça. l

Hoje
na web

O titular do crédito assinará, no ato do recebimento de seu crédito, o Termo de Cessão de Créditos, Direitos, Sub-rogação,
Recibo de Pagamento e Outras Avenças, em 4 vias.

oglobo.com.br/digitalemidia

Somente após assinatura do Termo de Cessão será feito o pagamento. Os valores acima de R$ 1.000,00, para recebimento
em espécie, deverão ser reservados na agência pagadora com antecedência mínima de 48 horas.

l ACESSÓRIO: Google

O credor está isento de cobrança de qualquer tarifa decorrente da operação de pagamento.
Em havendo dúvidas, favor enviar e-mail para: credores.bva@fgc.org.br
“Credores que adquiriram títulos ou frações ideais de titulos de emissão do BVA, por intermedio de Corretoras ou
outros agentes de mercado (modalidade conhecida como “carteirão”), deverão aguardar até que seja completada a
verificação das alienações junto aos agentes que deverão indicar precisamente o nome e o valor de cada fração alienada
para fins de pagamento. Tão logo isso ocorra esses clientes serão chamados para efetuar o recebimento, dentro dos
valores informados pelas corretoras devendo então apresentar a Nota de Negociação correspondente a operação que
deverá conter todos os dados do papel adquirido. Após isso o procedimento será identico ao aplicado aos demais
clientes”.
“Clientes que possuam titulos ou depósitos adquiridos diretamente do banco BVA e cujos nomes não constem da
relação em poder do Banco Pagador deverão contactar o Banco BVA, por intermedio do Telefone (11) 2173-6073 ou email: rsilva@bancobva.com.br, para regularizar sua situação e permitir o pagamento”.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2013.
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC
BANCO BVA S.A. - SOB INTERVENÇÃO
A Diretoria
Interventor
( 23 - 24 )

Glass
deve chegar ao mercado a
tempo do Natal de 2013.

l SEGURANÇA: Twitter dos
hackers Anonymous é invadido.

Jogos de PS4
custarão até US$ 0,99.
l GAMES:

l NO TWITTER:

@DigitaleMidia

