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1,7
MILHÃO DE TONELADAS
É o ganho de movimentação de
cargas por ano com o desembara-
ço 24 horas nos aeroportos, diz
estudo da Firjan. A entidade parti-
cipou de reunião no Galeão sobre
a organização do serviço, ontem.

Pela metade
A hotelaria carioca está com
55% de ocupação durante o
período da Jornada Mundial
da Juventude, em julho.
A maior taxa (70% é a dos
hotéis do Centro. É que o
público do evento está mais
associado à hospedagem
econômica. Alfredo Lopes,
presidente da ABIH-RJ, diz
que a agência oficial, Havas,
cobra sobretaxa nas tarifas.

Sem fio
O TIMWi-Fi, banda larga
sem fio e gratuita da
operadora, chegou ao
Aeroporto de Jacarepaguá.
Passa a cobrir os três
terminais do Rio. O serviço
já está em 18 aeroportos do
país. Até o fim de julho,
estará nos de Aracaju,
Campo de Marte (SP),
Montes Claros e Uberlândia.

Com cartão 1
A Smarter Credit lança,
semana que vem, plataforma
de gestão mercantil para
pequenos e médios
varejistas. Até 2018, o projeto
terá aporte de R$ 5 milhões.
Inicia a operação com rede
de captura de pagamentos
com cartões. Os lojistas vão
receber participação nas
vendas. Em breve, deve
oferecer vale-presentes.

Com cartão 2
O CDL-Rio e o Sindilojas Rio
são parceiros da Smarter
Credit. O CDL desenvolveu
estudo mostrando a
dependência dos lojistas da
venda com cartões. Cerca de
15 mil associados usarão o
produto na primeira etapa.
A ideia é lançar cartão de
crédito híbrido ano que vem.

Rose Dahis,
fundadora da
Enjoy, e a filha
Amanda Dahis,
que trabalha na
área de estilo,
estrelam a
campanha de
Dia das Mães
da rede de
moda feminina.
Famílias de
clientes
também estão
nas peças.
A veiculação
começa hoje
emmídias
sociais e nos
pontos de
venda. As
receitas devem
crescer 15%.
A grife tem 23
lojas no
Estado do Rio.

MÃES
DIVULGAÇÃO

COMGLAUCECAVALCANTI
EDANDARATINOCO

colunanegocios@oglobo.com.br

FLÁVIAOLIVEIRA

Na moda
É crescente a demanda de
estrangeiros pelo curso de
português da Plan Idiomas.
Saiu de 154 alunos em 2010
para 298 em 2012. Este ano,
a previsão é de 40% de alta.

Trilíngue
AMegaMatte abre este mês,
em Búzios, a primeira loja
trilíngue da rede. Atenderá em
português, inglês e espanhol.
Até o fim do ano, as filiais de
Leblon, Arpoador e Vila Isabel
serão adaptadas. Tudo a ver
com Copa 2014 e Jogos 2016.

Patentes
O INPI bateu a marca de cem
pedidos de patentes viaweb.
O sistema estreou há 40 dias.

O s quatro maiores aero-
portos de carga do país
começam a operar com

desembaraço 24 horas até o dia
15 deste mês. Guarulhos, Vira-
copos (ambos em SP), Manaus
(AM) e Galeão (RJ), os big four,
respondem por 76% do movi-
mento de cargas aéreas do país,
segundo a Secretaria de Aviação
Civil. O funcionamento ininter-
rupto das repartições públicas
(Receita, Polícia Federal, Anvi-

sa, Vigiagro, Infraero e Anac)
nos terminais deve reduzir de
10% a 15% o tempo total de de-
sembaraço de mercadorias, es-
tima Juliano Noman, secretário
de Aeroportos da SAC. “Num
primeiro momento, o que fize-
mos foi reorganizar os turnos de
trabalho e deslocar funcionários
de áreas administrativas ou es-
critórios regionais para os aero-
portos. Com o tempo, as equi-
pes serão incrementas”, diz. O

Conaero, comissão interminis-
terial que trata de assuntos ae-
roportuários, decidiu no dia 18
de abril impor o desembaraço
24 horas nos quatro grandes ter-
minais, até meados de maio.
Outros aeroportos, como Con-
fins, entrarão aos poucos no no-
vo regime. São menos urgentes,
porque representam24%da car-
ga. Em 2012, passaram pelos ae-
roportos do país 1,007 milhão
de toneladas de mercadorias.

DESEMBARAÇO DIA E NOITE AINDA ESTE MÊS NOS ‘BIG 4’
Guarulhos, Viracopos, Manaus e Galeão, os quatro maiores aeroportos de carga do país, vão operar 24 horas até dia 15
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O Netflix, serviço de streaming de ví-
deo, teve cancelados ontem contratos
de exbição de 1.794 filmes nos EUA. De
acordo com o siteMashable, a empresa
perdeu o direito de exibir diversos títu-
los detidos por Warner Bros., MGM e
Universal. Segundo a assessoria de im-
prensa da empresa no Brasil, a mudan-
ça não afeta o catálogo nacional. Mas
pode impedir que alguns desses títulos
cheguem ao país. Em testes na redação
do GLOBO, não foi possível acessar al-
guns filmes da franquia “007”, que esta-
vam disponíveis na semana passada,
por exemplo, e estariam entre as baixas
do serviço nos Estados Unidos. A em-
presa afirmou que o problema não está
relacionado à movimentação nos EUA
e pode ser pontual, decorrente de algu-
ma falha técnica.
Segundo o Mashable, a decisão dos

estúdios de cancelar os contratos com
oNetflix é estratégica. As empresas pla-
nejam inserir os títulos num serviço
próprio de streaming chamado Warner
Archive Instant, já no ar no território
americano. A previsão é que a assinatu-
ra seja deUS$ 10mensais. Aindanãohá
informações sobre disponibilidade do
serviço no Brasil.

MAIS 500 TÍTULOS A CAMINHO NOS EUA
A companhia, que não divulga o número
exatodeatrações—a lista costumavariar
semanalmente — afirmou que a quanti-
dade émenos importante que a qualida-
de dos títulos disponibilizados. Ementre-
vista ao site, Joris Evers, diretor global de
comunicações do Netflix, afirmou que
500 títulos seriam adicionados ainda on-
tem ao catálogo americano do site.
— Somos seletivos sobre o que dispo-

nibilizamos. Sempre usamos nossas in-
formações sobre o que nossos assinan-
tes gostam de ver para decidir o que es-
tará no Netflix. Nossa meta é oferecer
um “mix” que agrade aos assinantes,

em vez de tentar ser um distribuidor
amplo — afirmou Evers.
Já o diretor de conteúdo da empresa,

Ted Sarandos, admitiu ao site Stuff que
“pode levar anos” para que os catálogos
internacionais sejam atualizados no
mesmo ritmo que o dos EUA. O execu-
tivo ressaltou, no entanto, que todas as
produções originais do Netflix, como
“House of Cards”, estão em cartaz para
assinantes de todos os 40 países que
contam com o serviço.
Em relação aos planos futuros, Saran-

dos adiantou a possibilidade de reviver
séries antigas — como “Buffy, a Caça-
Vampiros” e “Arrested Development”,

assinada por Ron Howard, cuja nova
temporada estará no site em26demaio
— e reiterou a aposta em séries origi-
nais, como “Orange is the New Black”,
prevista para julho. O próximo passo
poderia ser uma série baseada na saga
de livros “A Torre Negra”, do escritor
Stephen King, que estaria sendo nego-
ciada com Howard.
— Conversei com Ron sobre “A Torre

Negra”. A última vez que falamos sobre is-
so, a série seria lançada pela HBO, mas o
projeto não está mais lá. Depois que “Ar-
rested Development” chegar ao Netflix,
vamos voltar a falar sobre o assunto —
declarou odiretor de conteúdo ao Stuff. l

Empresa afirma que serviço no Brasil não será afetado por enquanto
PAUL SAKUMA/AP/20-7-2010

Cancelamento. Estúdios planejam pôr filmes em serviço próprio de streaming e deixaram Netflix

Netflix perde o direito de exibir
quase dois mil filmes nos EUA

Vendas de tablets crescem
142% no primeiro trimestre
Apple continua na
liderança, mas
sistema Android
ultrapassa iOS

-SAN FRANCISCO- As vendas mun-
diais de tablets mais do que
duplicaram no primeiro tri-
mestre de 2013 e, enquanto a
Apple continuou como a mai-
or vendedora, fabricantes asiá-
ticos que fazem aparelhos
mais baratos foram responsá-
veis por grande parte do cres-
cimento, aponta relatório da
empresa de pesquisa de mer-
cado IDC.
As vendas de tablets atingi-

ram 49,2 milhões de unidades
no período de janeiro a março,
142,4% a mais que no mesmo
período de 2012. Os iPads res-
ponderam por 19,5 milhões de
unidades, um aumento de
65,3%. Porém, pela primeira
vez, o sistema iOS, da Apple,
foi ultrapassado pelo Android.
Fabricantes tradicionais, co-

mo Samsung, Asus, Amazon e
Microsoft aumentaram suas
vendas e a participação no
mercado. Porém, o maior salto
veio de outros fabricantes asiá-
ticos, que produzem dispositi-
vos de baixo custo vendidos

globalmente a clientes incluin-
do Staples, Toys R Us, Hewlett-
Packard e Toshiba, afirmou o
analista da IDC Ryan Reith em
entrevista à Reuters.
— Não há dúvida de que o

crescimento está na extremi-
dade inferior do mercado —
disse Reith—São 80 a 100 ven-
dedores distribuindo marcas
semnome em todo omundo, e
esses são apenas os que pode-
mos ter uma noção.
As remessas de tablets fora

das cinco maiores fabricantes
subiram para 15,5 milhões de
unidades no primeiro trimes-
tre e responderam por quase
um terço domercado. De acor-
do como relatório, no ano pas-
sado esses produtos respondi-
am por aproximadamente um
quarto do total.
Este crescimento ajudou a

impulsionar a venda de tablets
que operam com a plataforma
Android. Os aparelhos com o
sistema da Google responde-
ram por 56,5% do total, ultra-
passando pela primeira vez os
iPads, da Apple, que ficaram
com 39,6% do mercado. Ta-
blets como o Surface, que ro-
dam o sistema operacional
Windows, da Microsoft, foram
responsáveis por 3,7%das ven-
das totais. l
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l INSTAGRAM: Aplicativo lança
recurso de marcação de fotos
semelhante ao Facebook

l MUDANÇA: Intel elege Brian
Krzanich como novo presidente

l TESTAMOS: Office 365:
armazenando os documentos do
escritório na nuvem

l SUSTENTABILIDADE: Táxi
elétrico no Rio de Janeiro

l $$$: Google investe em
serviço para quem busca
empréstimo

A Ferni, de calçados e acessórios, escolheu o Dia
das Mães para lançar a linha Label. As peças
podem ser personalizadas, com impressões em
placas de metal. Nas 53 lojas da rede, clientes
escolhem o presente e levam um cartão, que dá
desconto para o filho. A meta é vender 30% mais.
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Amarca Maria Mendes, de vestidos de festas, lança hoje
coleção prêt-à-porter do verão 2014. A modelo Ana
Terra posou para a fotógrafa Gabriela Nehring. As peças
circulam hoje em internet e catálogo. Dona de ateliê no
Horto, a grife prevê crescimento de 30% nas vendas.
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