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Spotify deve
anunciar estreia
no Brasil

Rodrigo Petry

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou on-
tem que o Marco Civil da Inter-
net, que entrou em regime de
urgência para votação, vai con-
templar o trecho que trata da
neutralidade das redes. Este é
um dos pontos que desagrada
as teles no projeto. “O governo
defende que a redação final do
projeto contenha o princípio de
neutralidade”, afirmou durante
participação em evento da Asso-

ciação Nacional para Inclusão
Digital (Anid).

Pelo texto inicial do projeto,
o provedor de conexão, que liga
o usuário à internet, fica proibi-
do de diferenciar o conteúdo
que trafega na web. Com a neu-
tralidade das redes aprovada,
evita-se a criação de “pacotes”
fechados de internet. “Sabe-
mos da insatisfação das teles,
que queriam vender linhas dedi-
cadas para alguns serviços, co-
mo o de vídeos, mas o governo
não concorda com isso.”

O ministro comentou ainda
sobre a portaria divulgada on-
tem que destina mais faixas de
espectro para pequenos e mé-
dios provedores de internet. Se-
gundo ele, a intenção é acelerar
a oferta de internet principal-
mente no interior do País. “Há

localidades com muito poten-
cial de crescimento, onde pe-
quenas empresas, que ficam à
margem do mercado, poderiam
aumentar a competição”, disse.
Bernardo citou como exemplo
a Região Norte, onde há peque-
nas empresas prestando o servi-
ço com baixa velocidade.

Segundo a portaria, os peque-
nos e médios provedores de in-
ternet fixa terão direito ainda
neste ano à faixa de frequência
destinada ao 4G que não foi ocu-
pada, por meio de leilões eletrô-
nicos simplificados. A mesma
portaria informa que a Anatel
concluirá, até o fim de 2014, es-
tudos para oferecer novas fai-
xas de frequência em nível na-
cional, para permitir a chegada
de novas concorrentes para as
grandes empresas.

Governo quer neutralidade de
redes no marco civil da internet

● A BlackBerry anunciou ontem
que seu popular aplicativo de
mensagens instantâneas Black-
Berry Messenger (BBM) estará
disponível para celulares e ta-
blets que usam os sistemas An-
droid (como Samsung e Motoro-
la) e iOS (os aparelhos da
Apple).

As duas versões do aplicativo
estarão disponíveis para down-
load gratuito no domingo. O
BBM, que já foi uma ferramenta
única de envio de mensagens
sem os custos do SMS, agora
compete com produtos de men-
sagens instantâneas móveis do
Facebook, da Apple e outros.

DIVULGAÇÃO

Em crise,
BlackBerry
lança novo
celular
Empresa apresentou o Z30 como seu novo
modelo top de linha, que substitui o Z10

Terraço Gourmet

Parque da Aclimação

A Vila Mariana é um bairro nobre e tradicional que fi ca perto de hospitais, 
centros de comércio, escolas, shoppings e dois dos melhores parques 
da cidade ao seu redor, Parque do Ibirapuera e Parque da Aclimação.

Memorial de incorporação registrado sob nº R01 com data de 31/05/2012, na matrícula 112.647 do 1º Ofi cial do Registro de Imóveis de São Paulo. Vendre Serviços de Consultoria e 
Comercialização Imobiliária LTDA. CRECI 020267-J. Perspectiva ilustrada do terraço gourmet e sugestão de decoração.  Itens entregues conforme memorial descrivo. 
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BBM chega para
Android e iPhone

A BlackBerry lançou, ontem,
seu novo smartphone topo
de linha, o Z30. Esse é um no-
vo esforço da empresa para
reconquistar sua participa-
ção de mercado em meio a in-
certezas sobre seu futuro. O
lançamento ocorreu no mes-
mo dia em que o Wall Street
Journal revelou que a compa-
nhia pretende demitir 5 mil
funcionários, o equivalente a
40% do seu quadro.

Pioneira no mundo dos
smartphones, a BlackBerry de-
clarou no mês passado que esta-
va considerando opções que po-
deriam incluir até a sua própria
venda, diante da fraca recepção
dos consumidores em relação
aos dois smartphones que lan-
çou este ano, o Z10 e o Q10.

No fim de agosto, o Wall Street

Journal publicou que o desem-
penho de vendas do Q10 nos Es-
tados Unidos havia sido péssi-
mo. A empresa depositava espe-
ranças maiores no Q10 devido à
presença do teclado no apare-
lho, item que o aproxima dos
modelos que consagraram a em-
presa na década anterior.

O Z30, que há muito é objeto
de rumores e que foi revelado
em um evento em Kuala Lum-
pur, na Malásia, será o novo dis-
positivo topo de linha da Black-
Berry, tomando o lugar do Z10.

O novo celular com tela sensí-
vel ao toque, tela de 5 polegadas
e processador de 1,7 gigahertz
(GHz) concorrerá com o novo
iPhone 5S da Apple, o Galaxy S4
da Samsung e muitos outros dis-
positivos que utilizam a plata-
forma Android, do Google.

Apesar de a empresa ter espe-
ranças de tornar seu sistema
operacional BlackBerry 10 a ter-
ceira maior plataforma para
smartphones do mercado, os
dados mais recentes do setor in-
dicam que é mais provável que a
plataforma Windows Phone, da
Microsoft, ocupe essa posição à
medida que seus dispositivos

continuem a ganhar espaço.
Alguns analistas argumen-

tam que a jogada da Microsoft
no começo deste mês de adqui-
rir a divisão de telefonia da No-
kia e licenciar suas patentes por
5,44 bilhões de euros represen-
ta outro obstáculo à Black-
Berry, pois é provável que a gi-
gante de softwares redobre es-
forços na área de dispositivos
móveis. No entanto, a Black-
Berry, que deve relatar seus re-
sultados financeiros do segun-
do trimestre na semana que
vem, aparenta continuar seguin-
do seu roteiro de lançamentos
por agora, mesmo enquanto re-
visa suas alternativas.

A empresa, que anuncia o Z30
como seu “maior, mais rápido e
mais avançado smartphone”
até hoje, disse que o dispositivo

começará a chegar nas lojas no
Reino Unido e em partes do
Oriente Médio já na semana
que vem.

O smartphone será vendido
por operadoras e lojas selecio-
nadas em outras regiões no res-
tante do ano, disse a empresa,
complementando que a dispo-
nibilidade e o preço serão anun-
ciados por seus parceiros no
momento de seus respectivos
lançamentos.

Demissões. Segundo reporta-
gem do Wall Street Journal, o cor-
te de funcionários ocorrerá em
levas e afetará todos os departa-
mentos da empresa.

No ano passado, a compa-
nhia procurou reduzir custos
por meio de um amplo progra-
ma de demissões e o fechamen-

to de várias fábricas.
Como lembrou o jornal, a em-

presa tinha mais de 17 mil fun-
cionários há dois anos e 14% do
mercado de smartphones dos
Estados Unidos, de acordo com
a consultoria IDC.

Em março, a última vez em
que esse dado foi divulgado, a
BlackBerry tinha 12.700 empre-
gados. Atualmente, sua partici-
pação no mercado norte-ameri-
cano de smartphones é de 3%.

A fabricante canadense per-
deu quatro milhões de assinan-
tes e registrou prejuízo de US$
84 milhões entre março e maio
deste ano. A empresa já avisou
que os próximos resultados
também devem ser ruins e que
não pretende divulgar seu nú-
mero de assinantes./ COM

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Disputa. Modelo Z30 tem tela sensível ao toque para concorrer com o iPhone 5S da Apple

Está próximo o lançamento do
Spotify – famoso site de strea-
ming de música – no Brasil. O
site do Social Media Week São
Paulo, evento sobre mídias so-
ciais e tendências da internet
programado para semana que

vem, divulgou em sua agenda
de 23 de setembro, sem dar mui-
tos detalhes, o “Lançamento do
Spotify no Brasil”, acompanha-
do da frase “inscreva-se para
ser avisado”.

Em julho, o Estado havia apu-
rado que a chegada da empresa
ao País estava prevista para este
mês. Funcionários da compa-
nhia sueca já estão em conversa
com anunciantes do País há pe-
lo menos três meses, e já há bra-
sileiros testando a plataforma

local. A escolha do dia em que o
serviço iria ao ar dependia do
fechamento das parcerias com
anunciantes (a versão grátis do
Spotify contém anúncios). A úl-
tima data estabelecida, segun-
do fontes, seria 29 de outubro.

Quem deve comandar a ope-
ração do serviço de streaming
na América Latina é Gustavo
Diament, ex-diretor executivo
de marketing da Claro, segundo
o Meio & Mensagem./ NAYARA
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AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS,
DE ATIVOS INDUSTRIAIS E DE EMPRESAS

Deseja conhecer o real valor de mercado de seu patrimônio?
Para avaliar com total isenção, independência, competência e
qualidade, consulte-nos!
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Há 40 anos desenvolvendo avaliações
em todo território nacional

Medida, que evita a
criação de ‘pacotes’
fechados de internet,
desagrada as operadoras
de telefonia

17 mil
era o número de funcionários da
empresa há dois anos

7.700
é o total de empregados que a
empresa terá após os cortes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2013, Economia & Negócios, p. B19.




