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COINCIDÊNCIA
É, POR óbvio, insuspeita a pesquisa divulgada
pela Anatel em que a avaliação da qualidade dos
serviços de telecomunicações se torna bastante
negativa entre 2002 e 2012.

NÃO POR coincidência, no período as
agências reguladoras, como a Anatel,
foram bastante esvaziadas pelo governo
federal.
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A Recreio Veículos, de concessionárias Volkswagen, apresenta novo
conceito em campanha publicitária: “A Recreio é a cara do Rio. E o
Rio é a cara da Recreio”. Atrás de um Fusca, o nome da rede vira o da
cidade. Estreia amanhã na TV e sábado em impressos. A 11:21 criou.

CARA DE UM...

REPRODUÇÕES

É chocolate
A Garoto
estreia novo
sabor da linha
Talento, na 2ª
quinzena do
mês. A barra tem chocolate
branco, castanha-do-pará e
coco, ingrediente do Brasil.
É ação para a Copa 2014, que
a fabricante patrocina.

Rentável
A Hortifruti foi a rede de
supermercados com omaior
faturamento por metro
quadrado no ranking Abras
2013. Registrou R$ 48.166,
segundo pesquisa da
associação e da Nielsen. Foi
o 2º ano seguido na posição.

A Nutri Ventures, animação pela
alimentação infantil saudável,
teve 80 mil visualizações e 400
mil minutos exibidos em uma
semana no Brasil. Foi o dobro do
esperado pela portuguesa.

Investimento de R$ 50 milhões
de Accor e Maio/Paranada , o Ibis
Itaboraí abriu no fim de semana.

O Passeio Shopping, em Campo

Grande, conclui amanhã a 1ª
fase das obras de revitalização.
Aporte total de R$ 2,3 milhões.

O Bay Market, em Niterói, espera
vender 8% mais no Dia das
Mães. Dará kit da Bio Extratus a
cada R$ 150 em compras.

Fernando Schmidt, embaixador
chileno, participa da Apas 2013
hoje, a convite do ProChile.
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Hotelaria 1
A Hotelaria Brasil será
responsável pela gestão de
mais seis unidades da Best
Western no país, a partir de
2014. Hoje, gerencia unidade
emMacaé. É parceria com a
Incortel, responsável pela
expansão da rede no Brasil.
O faturamento da HB deve
dobrar para R$ 92 milhões.

Hotelaria 2
Cresceram 20,5% as reservas
de brasileiros em hotéis do
grupo Mandarin Oriental, no
1º trimestre de 2013 sobre um
ano antes. O gasto diário com
hospedagem saiu de US$ 597
para US$ 679. A rede tem 29
unidades no mundo.

Pouco mais de seis meses após seu lan-
çamento, o sistema operacional Win-
dows 8 atingiu 100 milhões de licenças.
Seu antecessor, oWindows 7, levou nove
meses para vender 90 milhões de licen-
ças. Priscyla Alves, gerente geral deWin-
dows da Microsoft Brasil, conta em en-
trevista ao GLOBO que o sistema che-
gou, no mesmo período, à marca de 40
milhões de dispositivos móveis.
O próximopasso, diz a executiva, será

a chegada do Windows Blue — atuali-
zação do Windows 8 que será lançada
até o fim do ano (com outro nome, já
que “Blue” é apenas o código do proje-
to). A ideia é ajudar o usuário a se adap-
tarmelhor à “identidade dupla” do atu-
alWindows, parte touch, parte desktop.
— Procuramos captar em que aspec-

tos os usuários têm mais dificuldade e
buscamos melhorar, no Blue, a experi-
ência deles — afirma a executiva. — En-
tre as tendências que vemos nas pesqui-
sas comos usuários, é perceptível a ado-
ção maior de apps através da interface
inicial. Uma coisa de que eles sentem re-
almentemuita falta é o botão Iniciar. E o
mercado corporativo ainda prefere o uso
domouse e teclado com o sistema.

ATUALIZAÇÃO PODERÁ INCLUIR IE 11

Priscyla não entra em detalhes, mas a
Wikipédia lista uma série de vazamentos
em builds (versões de teste) do Blue que
apontariam supostas melhorias. Entre
elas, o Internet Explorer (IE) 11, aplicati-
vos como alarme, gravador de sons, edi-
tor de vídeo e gerenciador de arquivos,
alémdemais configurações noPainel de
Controle. Na tela inicial, os live tiles (blo-
cos animados) poderiam ser fixados na
interface para evitar escorregadelas com

os dedos, e haveria um campo de busca
visível. Os tiles também poderiam ser de
diferentes tamanhos— pequeno, médio
e grande. E as cores da interface deverão
ser mais personalizadas.
Referindo-se ao número de dispositi-

vos móveis com Windows 8, Priscyla
faz uma crítica à sua tradicional rival.
— O iPad, da Apple, levou dois anos

para atingir a mesma marca — alfineta
a executiva (mas vale lembrar que o ta-
blet da Apple foi o primeiro a surgir co-
mercialmente no mercado techie, hoje
bem diferente e commobilidademuito
mais disseminada).
Se o número de aplicativos da Win-

dows Store cresceu seis vezes após seu
lançamento com o Windows 8, chegan-
do hoje a 250milhões de downloads, ele
continua muito inferior ao da concor-
rência — são 40 bilhões de downloads

do Google Play, de 2009 para cá, e 45 bi-
lhões da App Store, de 2008 em diante.
Por outro lado, segundo a executiva, a
Microsoft já conta com 250 milhões de
usuários de seu app de nuvem SkyDrive
(contra 100milhões do Dropbox).
— Hoje temos 700 milhões de contas

Microsoft no mundo, 400 milhões de
contas Outlook.com ativas e 1,3 bilhão
de usuários de todas as versões Win-
dows no mundo — diz Priscyla. — No
Brasil, 70% das licenças Windows vêm
de usuários domésticos e 30% domun-
do corporativo.
Segundo a executiva, o mercado de

PCs passa por uma grande mudança.
— Tem-se dito que o mercado de PCs

está caindo, e é verdade se você olhar só
para o lado do desktop.Mas os laptops e
híbridos ainda têm grande potencial, e o
Windows Blue ajudará nesse sentido. l

Windows 8 atinge 100 milhões
de licenças em seis meses
Número émaior do que oWindows 7 obteve em quase 1 ano

ANDRÉMACHADO

amachado@oglobo.com.br

Melhorias. Nova versão do Windows 8 deve trazer de volta o botão Iniciar e o Internet Explorer 11
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BC quer aposentar intervenção em bancos
e permitir que continuem a funcionar
Proposta faz parte de projeto
de lei sobre nova regulação
do sistema financeiro

GABRIELAVALENTE

valente@bsb.oglobo.com.br

-BRASÍLIA- O Banco Central deve
aposentar o instrumento de in-
tervenção usado em institui-
ções comproblemas. O projeto
de lei com a nova regulação do
sistema financeiro, que será
encaminhado ao Congresso
Nacional, substituirá a inter-
venção e o Regime de Admi-
nistração Especial Temporária
(Raet) por um novo mecanis-
mo. O Regime Especial de Ad-
ministração (Read) prevê que
o banco continue a funcionar
durante a sua reorganização e,
principalmente, após. Hoje,
quando o BC decreta uma in-
tervenção, o processo já é visto
como o fim da instituição.
—Regime especial virou eufe-

mismo para quebra e falência, e
adiscussãoeraquemvai pagar a
conta—afirmouopresidenteda

Infraero,GustavodoValle, ex-di-
retor de Liquidações do BC,
num seminário sobre o tema na
sede da autarquia.

SEGURADORAS E BOLSAS
Onovomecanismo não será li-
mitado aos bancos, mas pode-
rá ser usado em outras empre-
sas do sistema como segura-
doras e Bolsas de valores, por
exemplo. De acordo com o
chefe de gabinete da Diretoria
de Organização do Sistema Fi-
nanceiro, Maurício Costa de
Moura, o Read trará diversos
itens da nova Lei de Falências
para o sistema bancário. No
novo regime, as atividades da
instituição serãomantidas. Ca-
da caso terá um tempodeRead
diferente de forma a causar o
menor impacto para o sistema
financeiro brasileiro.
ParaMoura, a proposta reúne

um eficiente conjunto de ferra-
mentas para a recuperação do
banco: suspensão das exigênci-
as feitas pelo BC, a proibição de
cláusulas emcontratos que pre-
veemantecipaçãodepagamen-

to de dívidas em casos de Raet e
o bail in (instrumento de reor-
ganização dos ativos com os re-
cursos dos acionistas, usado
nas crises de Grécia e Chipre).
O uso de recursos públicos

— como feito no Brasil com o
Proer — será a última ferra-
menta a ser usada para salvar
um banco. E só será usada em
instituições sistemicamente
importantes, ou seja, se a que-
bra envolver risco de gerar um
efeito em cadeia, como foi vis-
to em 2008 com a quebra do
americano Lehman Brothers.
Para o empréstimo de recursos
da União, será necessária a
aprovação pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN).
No seminário, o diretor do

Fundo Garantidor de Créditos
(FGC), Celso Antunes da Costa,
anunciou mudança que pode
injetar até R$ 15 bilhões nos
bancos. Emmenos de 30 dias, o
fundo pretende autorizar que
empréstimos para pessoas jurí-
dicas sejam dados como garan-
tia para captação de instituições
com a cobertura do fundo. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio 2013, Economia, p. 33.




