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A Microsoft anunciou ontem
que o Xbox One chegará às lo-
jas de 13 países — incluindo o
Brasil — no dia 22 de novem-
bro, uma semana antes do iní-
cio das vendas do PlayStation
4 no País, no dia 29. O videoga-
me da Sony será lançado nos
Estados Unidos em 15/11.

Nos EUA, onde os estoques
para a pré-venda já foram to-
dos negociados, o Xbox One
custará US$ 499. No Brasil, o
videogame está disponível em
pré-venda nas lojas de 14 vare-
jistas por R$ 2.199. A entrega é
prevista para 30 de novembro.

POR DENTRO
DO GALAXY GEAR

A Panasonic vai sair do merca-
do de smartphones no Japão e
terceirizar suas opera-
ções desses aparelhos
em países emergen-
tes, como a Índia.
A empresa japone-
sa, que somou um
prejuízo de US$ 15
bilhões nos seus
últimos dois anos
fiscais, está apostando
sua recuperação na trans-
formação de fabricante de ele-
trônicos de consumo para for-
necedora de outros negócios
ligados à tecnologia.

TECNOLOGIA
Xbox One chega ao País
no dia 22 de novembro

A Coca-Cola Femsa está aberta
a mais aquisições após a com-

pra da brasileira Spaipa
por US$ 1,9 bilhão, seu

sétimo negócio des-
de 2003, quando
entrou no Brasil.
Hector Trevino,
vice-presidente

financeiro da em-
presa, informou que

a companhia tem re-
cursos para fazer aquisi-

ções e que poderá usar suas
ações e fazer ofertas públicas
para captar recursos para com-
prar empresas.

A Microsoft foi condenada na
terça-feira pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 3º Região a pres-
tar suporte técnico a todos os
consumidores de seus produ-
tos. A medida, que atende ação
civil pública proposta pelo Mi-
nistério Público Federal, atin-
ge os usuários que compraram
máquinas com softwares da
empresa pré-instalados.

A ação foi originada a partir
da reclamação de um usuário
sobre a resistência da Micro-
soft em prestar assistência téc-
nica por problemas com um

software pré-instalado em sua
máquina. A Microsoft declarou
que “entende que ainda há
questões a serem esclarecidas
e, desta forma, apresentará
seus argumentos ao poder Judi-
ciário”.

CELULAR

é a expectativa de faturamento em 2013 do setor de
eletrônicos ‘vestíveis’, como o relógio da Samsung

Panasonic sai da área de
smartphones no Japão

MRV vai pagar R$ 6,8 mi
para encerrar processo

Chery venderá série
do QQ por R$ 19.990

VIDEOGAME BEBIDAS TRABALHO ESCRAVO

Kia estuda fábrica no Brasil após
se livrar de processo na Justiça

US$ 4,6 bi

DIVULGAÇÃO

TRF ordena que Microsoft dê assistência
a consumidor com software pré-instalado

Coca-Cola Femsa pode
fazer mais aquisições

A construtora MRV aceitou pa-
gar R$ 6,8 milhões para fechar
um acordo nacional com o Mi-
nistério Público do Trabalho
(MPT) e encerrar as ações por
desrespeito às condições de
trabalho. O valor será destina-
do a entidades assistenciais. O
acordo sobre terceirização de
mão de obra define o que a em-
presa pode contratar por em-
preitada e subempreitada em
suas obras em todo o País. Se-
gundo o MPT, o acordo será
“um marco regulatório no se-
tor da construção civil”. A deci-
são será divulgada hoje.

Samsung
aposta em
relógio
inteligente
Fabricante se adiantou às concorrentes
e lançou ontem o aparelho da nova categoria

Ligia Aguilhar

A Samsung tomou a dianteira
e apresentou ontem em Ber-
lim, na Alemanha, o esperado
relógio inteligente Galaxy
Gear. A empresa é a primeira
a lançar um equipamento do
tipo, à frente de concorrentes
como Apple, Microsoft e
Sony. Além do Galaxy Gear, a
Samsung também anunciou
o novo Galaxy Note 3 e o ta-
blet Galaxy Note 10.1.

O relógio Galaxy Gear é feito
de aço inoxidável, tem tela qua-
drada de 1,63 polegada com re-
cursos semelhantes aos dos ce-
lulares inteligentes. Por meio
de uma conexão sem fio (via
Bluetooth), o relógio se conec-
ta ao smartphone do usuário pa-
ra fazer ligações, acessar

e-mails e redes sociais, além de
armazenar notificações e alar-
mes. A bateria tem duração de
25 horas para que o produto pos-
sa ser usado durante todo o dia
sem necessidade de recarga.
Nos EUA, o Galaxy Gear vai cus-
tar US$ 299.

Todas as funções do relógio
podem ser acessadas ao desli-
zar os dedos na tela. O relógio
inteligente também responde a
comandos de voz pelo recurso
S Voice, que permite ao usuário
fazer perguntas como “vai cho-
ver amanhã?” para ter informa-
ções sobre a previsão do tempo,
por exemplo.

O microfone e os alto-falan-
tes foram posicionados na par-
te inferior do aparelho para que
o usuário possa atender uma li-
gação apenas aproximando o re-
lógio do ouvido, sem precisar re-
tirar seu telefone do bolso.

O Galaxy Gear tem ainda
uma câmera de 1.9 megapixels

na parte superior, voltada para
o lado externo do braço, e um
sensor de movimento. Dessa
forma, basta o usuário apontar
o braço e deslizar o dedo na tela
do relógio para fazer fotos rapi-
damente. “Você não perde mais
o momento”, disse Pranav
Mistry, diretor de pesquisa da
Samsung, durante a apresenta-
ção. A câmera também grava ví-
deos curtos de 10 segundos.

Uma série de aplicativos fo-
ram criados especialmente pa-
ra o relógio e podem ser baixa-
dos na loja da Samsung. Entre
eles, estão versões do programa
de anotações Evernote. O lado
negativo é que o relógio só fun-
ciona com alguns produtos da
Samsung, como os tablets Ga-
laxy Note 3 e 2, Galaxy Note 10.1
e os smartphones Galaxy S3 e
S4. Outros aparelhos serão com-
patíveis nos próximos meses.

O relógio é um marco da cate-
goria de eletrônicos vestíveis,

ainda incipiente, mas que deve
movimentar US$ 4,6 bilhões
neste ano, de acordo com um
estudo da consultoria britânica
Visiongain. O principal expoen-
te do setor são os óculos Google
Glass, que acumulam funções
de smartphone, e devem ser lan-
çados no ano que vem.

Galaxy Note 3. A nova geração
do híbrido de smartphone e ta-
blet, o Galaxy Note 3 tem tela de
5,7 polegadas – ligeiramente
maior do que a do Galaxy Note
II, que tem 5,5 polegadas. O apa-
relho tem 8,3 milímetros de es-
pessura, pesa 168 gramas e tem
uma versão melhorada da cane-
ta S Pen, com um menu próprio
de funções, como anotar um te-
lefone ou recado.

O Note 3 também é capaz de
fazer uma ligação quando o
usuário clica em um número de
telefone que ele tenha anotado
com a caneta, mesmo estando

fora da lista de contatos. Da
mesma forma, pode acessar ra-
pidamente endereços no Goo-
gle Maps, enviar mensagens de
texto e fazer uma busca na inter-
net a partir dessas anotações.

O híbrido também é multita-
refa, de forma que o usuário po-
de usar vários aplicativos ao
mesmo tempo. O recurso My
Magazine funciona como uma
espécie de aplicativo de notí-
cias que coleta o conteúdo de
interesse do usuário na inter-
net para ser lido no formato de
revista.

Galaxy Note 10.1. Uma nova
versão do tablet Ga-
laxy Note tam-
bém foi apre-
sentada pela
Samsung na
IFA. O mode-
lo tem tela de
10,1 polegadas,
7,9mmde espes-

sura e pesa 535 gramas. Mais po-
tente, tem como destaque a tela
com resolução 4K, superior à al-
ta definição Full HD.

Os produtos da empresa se-
rão lançados em 140 países até o

fim de setembro e chegam
ao Japão e aos Es-

tados Uni-
dos em ou-

t u b r o . A
S a m s u n g

não divulgou
i n f o r m a ç õ e s

sobre preços.

Empresa montará veículo
em Jacareí e venderá
600 unidades a preço
reduzido, o menor para
um carro zero no Brasil

Popular. Chinesa promete carros com preços mais ‘justos’

US$ 15 BI

O que faz

● Ligações
● E-mails
● Redes sociais
● Notificações e alarmes
● Tira fotos e filma
● 70 aplicativos compatíveis,
como o Evernote
● 10 formatos de relógio
● Pedômetro
(contador de passos)

Controles

● Responde a comandos
de voz e movimentos
● Entende pedidos como:
“Vai chover amanhã?”
● Tela de toque

Especificações

TELA 1,63 POLEGADAS

CONEXÃO BLUETOOTH 4.0

PROCESSADOR 800 MHZ

CÂMERA 1,9 MEGAPIXELS

CORES  SEIS OPÇÕES

BATERIA 25 HORAS

ARMAZENAMENTO 4 GB

PESO 73,8 GRAMAS

PREÇO US$ 299 (EUA)

LANÇAMENTO 25/9 (140 PAÍSES)

● Herença
“Nós somos vítimas
também nesse caso, já
que cobramos uma dívida
de R$ 475 milhões em
valores atuais, que é
retroativa de carros que na
época a Asia Motors enviou
para a Asia Motors do
Brasil”
José Luiz Gandini
PRESIDENTE DA KIA MOTORS

Governo federal perde
ação em que cobrava da
Kia Motors dívida de
R$ 1,5 bilhão deixada pela
Asia Motors do Brasil

A Chery anunciou oficialmente
a produção nacional do QQ na
fábrica que será instalada em Ja-
careí, no interior de São Paulo.
A montadora já havia comunica-
do o fato durante o Salão de Xan-
gai. O modelo é o segundo que
terá produção nacional, junto
com o Celer. Para celebrar o
anúncio, a chinesa está venden-
do uma série especial de 600

unidades do QQ a R$ 19.990,
tornando-o assim o carro mais
barato do Brasil.

O compacto tem motor qua-
tro cilindros de 1,1 litro que gera
68 cv de potência e torque de 9,1
mkgf, ambos a 6.000 rpm. O
câmbio do modelo é manual de
cinco marchas.

“Os investimentos no Brasil
continuam a todo vapor e, além
de carros com preços ainda
mais acessíveis e justos, os con-
sumidores ainda podem espe-
rar por novidades que represen-
tarão nossa força em tecnolo-
gia, inovação e design”, afirma
Luis Cury, CEO e vice-presiden-
te da Chery Brasil.

É O PREJUÍZO
ACUMULADO PELA

PANASONIC EM
DOIS ANOS

José Antonio Leme

A Kia Motors Corporation ven-
ceu na Justiça uma batalha para
provar sua inocência em uma
cobrança do governo e pode le-
var a cabo a ideia de construir
uma fábrica no Brasil. Uma sen-
tença do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) tirou da KMC qual-
quer ônus pela dívida de R$ 1,5
bilhão que a extinta Asia Mo-
tors do Brasil deixou com o Go-
verno Federal.

Com isso, a matriz na Coreia
e o presidente da Kia Motors do
Brasil, José Luiz Gandini, já fa-
lam em colocar em pé uma fábri-
ca no Brasil. Em entrevista ao
Jornal do Carro, Gandini disse
que, antes de tudo, a decisão to-
mada pela ministra do STF, Car-
men Lúcia, já era esperada, uma
vez que a marca provou que não
tinha qualquer ligação com a
AMB na época.

O executivo esteve recente-
mente na Coreia para falar com

a matriz e dizer sobre a necessi-
dade de instalar uma fábrica da
Kia no Brasil, para que a marca
seja competitiva dentro das no-
vas regras do Inovar-Auto, que
beneficiam aqueles que produ-
zem no País com um IPI menor.

“O imbróglio da Asia impedia
qualquer conversa sobre fábri-
ca no Brasil, já que o investimen-
to é alto para que pudesse ser
colocado em risco”, afirmou
Gandini. Ele afirmou que está
disposto a investir em uma fá-
brica com capacidade inicial de
20 mil unidades por ano para
produzir o Sportage e, se o resul-
tado for positivo, aumentar o es-
paço para produzir o Cerato.

Questionado sobre a chegada
de um “HB20 da Kia”, ele disse
acreditar que a briga de foices
não é válida. “O mercado de
compactos é uma briga muito
grande pela liderança de merca-
do. Eu acredito que fabricar um
compacto premium como o
Rio, seria uma aposta mais acer-
tada.” Ele não deu prazos e o
local para instalação da fábrica.

Fontes ligadas à marca dizem
que os coreanos desejam mon-
tar um carro de porte equivalen-
te ao Hyundai HB20 para dispu-
tar o segmento de compactos.
Para isso construiriam uma fá-

brica com capacidade entre 150
mil e 200 mil unidades por ano,
porte semelhante a da Hyundai,
que inclusive chegou a sua capa-
cidade máxima e iniciou o ter-
ceiro turno de produção.

O advogado Fabiano Robali-
nho, que trabalha para o escritó-
rio que representa a Kia no Bra-
sil, reiterou que a empresa “tem
interesse no mercado brasilei-
ro, pelo tamanho e por ser um
mercado importante”.

Sobre os investimentos, ele
afirmou que a KMC precisa de
segurança jurídica para pensar
em investimentos, o que passa
pela aceitação do governo da de-
cisão do STF. “Nós somos víti-
mas também nesse caso, já que
cobramos uma dívida de R$ 475

milhões em valores atuais,
que é retroativa de carros
que na época a Asia Motors
Corporation enviou a Asia
Motors do Brasil e não rece-
beu por eles”, disse.

Calote. Há mais de 15 anos a
Kia Motors Corporation ten-
ta se defender no caso da
Asia Motors do Brasil, que im-
portava as vans Towner e To-
pic nos anos 90 e que, ao pro-
meter uma fábrica em solo
nacional, conseguiu incenti-
vos do governo.

Como a fábrica nunca saiu
do papel, o governo cobra da
empresa dívida de cerca de
R$ 1,5 bilhão. A Asia Motors
cobrava do importador brasi-
leiro o pagamento de carros
na casa de R$ 475 milhões.

Em 1997, a Asia Motors do
Brasil (AMB) ofereceu uma
joint venture para a Asia Mo-
tors Corporation (AMC), na
qual ela assumiria 51% da em-
presa brasileira e receberia o
valor pendente. Mas a pro-
posta nunca se consolidou. A
Corte de Arbitragem Interna-
cional provou que a AMC
nunca foi efetivamente con-
troladora da AMB. Em 1999,
com a crise econômica na
Ásia, a Kia incorporou a em-
presa asiática à sua marca e
começou uma batalha na jus-
tiça brasileira e internacio-
nal para desvincular seu no-
me do processo iniciado no
Brasil pelo governo federal.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




