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Bancos

Rodrigo Petry

ACaixa Econômica Fe-
deral pretende acele-
rar o seu processo de

expansão de agências mon-
tando novas unidades em
contêineres. O edital para li-
citação das primeiras unida-
des, previstas para inaugura-
ção em 2014, deve sair em no-
vembro, segundo o gerente
nacional da Caixa responsá-
vel pela padronização de pro-
cessos bancários, Marcelo
Atique. “Poderemos inaugu-
rar uma agência em 20 dias”,
afirmou ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Es-
tado, após participar do V
Fórum de Inovação e Tecno-
logia, realizado pela Câmara
de Comércio França-Brasil,
em São Paulo.

Segundo Atique, porém, a
agência instalada em contêi-
neres de dois andares não se-
rá definitiva. “Vamos come-
çar o atendimento no contêi-
ner, enquanto preparamos a
construção da agência defini-
tiva. Muitas das cidades on-
de estamos entrando não

têm uma estrutura de agên-
cia pronta”, afirmou, acres-
centando que os serviços nos
novos modelos de agência
vão ser os mesmos encontra-
dos pelos clientes nos pré-
dios tradicionais.

Expansão. Atique evitou
dar maiores detalhes sobre o
número de agências em con-
têineres que podem ser inau-
guradas, mas afirmou que es-
sa estratégia contribuirá pa-
ra que o banco atinja 5 mil
unidades até 2015. No fim de
junho, a Caixa contava com
3,8 mil.

A escolha de quais pontos
serão inaugurados em contêi-
neres também vai depender
da análise de cada cidade,
concluiu. Consultada, a as-
sessoria de imprensa da Cai-
xa Econômica Federal não
deu mais detalhes sobre o
projeto das agências contêi-
neres. É público, no entanto,
que o banco tem a meta de
subir uma posição no ran-
king e se tornar uma das três
maiores instituições finan-
ceiras do País até 2015.

Em abril de 2012, o Google
divulgou o primeiro vídeo de
seu “Project Glass”. Pouco
tempo depois, Sergey Brin,
cofundador do Google, já apa-
recia em eventos da empresa
com os óculos. O Google
Glass não tem lentes, mas

projeta dados no campo de
visão do usuário. Podem ser
fotos, mensagens, mapas e
informações sobre o ambien-
te em que está a pessoa.

Em janeiro, a empresa co-
meçou a enviar protótipos do
produto aos desenvolvedores
que fizeram as melhores pro-
postas de uso criativo dos
óculos. O preço cobrado foi
de US$ 1.500 por par.

A Amazon.com está desenvol-
vendo smartphones com a em-
presa HTC, de Taiwan, para
competir com a Apple e o Goo-
gle, segundo informações do
Financial Times. Um dispositi-
vo já está em estágio avançado
de desenvolvimento, disse o
jornal, citando uma fonte. Po-
rém, outra fonte disse que a
Amazon pode decidir não lan-
çá-lo, segundo o FT. O disposi-
tivo deverá ser apresentado
em 2014, se a Amazon decidir
prosseguir com o projeto. Ama-
zon e HTC não foram contata-
das para comentar o assunto.

PAPEL E CELULOSE
Amazon desenvolve
smartphones com HTC

A receita líquida do Yahoo foi
de US$ 1,081 bilhão no terceiro
trimestre, uma queda de
0,73% em relação ao
mesmo período do
ano passado. Os
preços de seus
anúncios permane-
cem sob pressão.
As ações do Yahoo,
que já avançaram
cerca de 70% desde o
início do ano, subiram
quase 4% ontem, para US$
34,60, nas negociações após o
fechamento do mercado, após
a divulgação dos resultados.

O presidente da Gol, Paulo Ka-
kinoff, culpou as operadoras

de turismo pelos altos va-
lores das passagens

para o período da
Copa do Mundo,
Ele e o fundador da
Gol, Constantino
Júnior, estiveram

reunidos com o mi-
nistro-chefe da Se-

cretaria-Geral da Presi-
dência, Gilberto Carvalho,

mas não revelaram o motivo
do encontro. A assessoria de
Carvalho informou que a reu-
nião foi sobre o fundo Aerus.

A Eldorado Brasil, mais nova
empresa nacional do setor de
celulose e papel, atingiu no fim
de semana passado a marca de 1
milhão de toneladas produzi-
das na fábrica de Três Lagoas
(MS). O feito alcançado em 317
dias, superando o antigo recor-
de da Fibria, de 337 dias, refor-
çou a confiança da companhia
liderada pela família Batista,
que também controla a indús-
tria de alimentos JBS. Menos
de um ano depois do início das
operações da fábrica, a Eldora-
do já dá os primeiros passos pa-

ra construir uma segunda unida-
de e vislumbra uma terceira,
com início de atividades entre
2020 e 2021. A produção, então,
atingiria 6 milhões de tonela-
das anuais, o que a colocaria na
liderança mundial do setor.
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Depois de um ano, o Banco do
Brasil voltou a ser a instituição
financeira com maior número
de reclamações por falha na
prestação de serviços, mostra
ranking referente a setembro di-
vulgado ontem pelo Banco Cen-
tral. No grupo de instituições
com mais de um milhão de clien-
tes, ele superou o Santander,
que ocupou a primeira posição
nos sete meses anteriores.

O Banco do Brasil registrou
no mês passado um índice de
1,65. Esse número considera as
reclamações procedentes divi-
didas pela quantidade de clien-
tes e multiplicada por 100 mil.
Tecnicamente, o banco ficou
empatado com a instituição es-
panhola, que atingiu a marca de
1,64 ponto. Em agosto, o BB ti-
nha “nota” de 1,18 e o Santan-
der, de 1,81. A última vez que o
Banco do Brasil esteve à frente

da lista foi em outubro de 2012,
com índice de 0,94.

O BB atribuiu o aumento das
queixas a motivos excepcionais
causados por um pico de recla-
mações relacionadas a portabili-
dade de crédito. Segundo o BC,
foram contabilizadas 585 recla-
mações contra o banco em se-
tembro, das quais 95 por cobran-
ça irregular de tarifas por servi-
ços não contratados, 94 por dé-
bitos não autorizados e 73 por
restrição à portabilidade no ca-
so de crédito consignado.

“Como esses processos já fo-
ram revistos e ajustados, a ex-
pectativa do BB é que o ranking
de outubro apresente uma subs-
tancial redução no número de
reclamações”, argumentou o
banco por meio de sua assesso-
ria de imprensa. Para fazer a pes-
quisa, o BC considerou que
2.283 queixas foram proceden-
tes em setembro. Em agosto, o
total de reclamações levadas
em conta foi de 2.195 e, no mês
anterior, de 2.335.

Os números se referem ape-
nas ao descumprimento de nor-
mas do Conselho Monetário
Nacional (CMN) ou do BC.

Das críticas fundamentadas
no mês passado, 382 foram con-

tra o Santander. Também estão
na lista dos cinco mais reclama-
dos os conglomerados forma-
dos pelo HSBC, que teve índice
de 1,29 em setembro; o do Itaú,
com nota de 1,22; e o do Banri-
sul, com 0,77. Considerando as
demais críticas fora das regula-
mentações, as cinco institui-
ções mais citadas receberam
um total de 5.512 queixas em se-
tembro, segundo o BC.

Os principais motivos que le-

varam os clientes a reclama-
rem foram os mesmos de
agosto: débitos não autoriza-
dos (343), prestação do servi-
ço conta salário de forma irre-
gular (252), esclarecimentos
incompletos ou incorretos a
respeito da circular 3.289 –
que trata do Sistema de Regis-
tro de Denúncias, Reclama-
ções e Pedidos de Informa-
ções – (214) e cobrança irre-
gular de tarifas por serviços
não contratados (191).

No ranking de instituições
com menos de 1 milhão de
clientes, as primeiras posi-
ções ficaram com Société Gé-
nérale, Bonsucesso, BMG,
J.Malucelli e Banco Dayco-
val. Entre as administrado-
ras de consórcio lideram o
ranking das reclamadas Reali-
za, Panamericano, Convef,
Remaza e HSBC Brasil.

Receita líquida do
Yahoo cai 0,73%

Brasildental pode atuar
a partir do 1º trimestre

Banco do Brasil lidera
ranking de queixas
do Banco Central

TECNOLOGIA AVIAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO
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Fábrica da Eldorado em Três Lagoas
chega a 1 milhão de toneladas em 317 dias
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Gol culpa operadoras
por bilhete caro na Copa

A Brasildental, joint venture
entre o Banco do Brasil e a
Odontoprev, pode começar a
operar no primeiro trimestre
de 2014, diz Randal Luiz Zanet-
ti, que está deixando o posto
de diretor-presidente da com-
panhia após reorganização so-
cietária. De acordo com ele, a
criação da companhia já rece-
beu duas das aprovações neces-
sárias: do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) e do Banco Central. Fal-
ta ainda a autorização da Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) e
a criação da companhia.

Antes de chegar,
Google Glass já
tem concorrentes
Óculos computadorizados da empresa de buscas, que só serão
lançados em 2014, inspiram um novo filão nos Estados Unidos

AGÊNCIA BANCÁRIA
EM CONTÊINERES?
Esse é o novo projeto de expansão da Caixa

No lugar de
lentes, dados

Olho grande. Produtos como os óculos Meta surgiram na esteira do Google Glass

Similar. BB teve ‘empate técnico’ com Santander

Entre as principais
reclamações estão
cobrança irregular,
débito não autorizado e
restrição à portabilidade

70%

Anne Eisenberg
THE NEW YORK TIMES

Dentro de muito pouco tem-
po, muitas pessoas passarão
a ver o mundo através de ócu-
los computadorizados, e não
apenas os fabricados pelo
Google. Estimuladas pelo lan-
çamento do Google Glass, al-
gumas companhias estão se
aventurando neste mercado
incipiente para colocar men-
sagens eletrônicas, mensa-
gens de texto e internet dian-
te dos olhos das pessoas en-
quanto elas pedalam em suas
bicicletas, fazem compras no
supermercado ou fingem
prestar atenção nas reuniões.

Muitos destes novos óculos
terão um visual diferente dos
óculos do Google e se destina-
rão a mercados especializados,
disse Shane Walker, analista da
companhia de pesquisas IHS,
que prepara um relatório sobre
o considerável aumento previs-
to na venda de óculos inteligen-
tes e produtos relacionados.

A Recon Instruments criou
óculos de sol inteligentes dese-
nhados para as duras condições
das provas de triatlo e para ou-
tras situações severas, que po-
dem não ser adequadas para o
estilo mais sério do produto do
Google. Os óculos de sol da Re-

con, chamados Jet, mostram o
batimento cardíaco e outros da-
dos sobre a saúde da pessoa,
bem como indicações para ci-
clistas que se perderam a cami-
nho de uma competição.

Hologramas. Os SpaceGlasses
com lentes duplas da Meta têm
dois projetores – um para cada
olho (os do Google têm um pro-
jetor). Os dois projetores po-
dem criar imagens em 3D de ob-
jetos virtuais, como teclados
suspensos no ar como hologra-
mas, na frente dos usuários.
Com a ajuda de um sensor de
movimentos da mão, os usuá-
rios podem digitar num teclado
virtual ou jogar xadrez virtual.
Vários destes novos óculos te-
rão recursos semelhantes aos
dos Google Glass, inclusive no-
tificação de texto e fotografia
sem precisar usar as mãos.

Críticos têm se preocupado
com a possibilidade de estes
óculos computadorizados se
tornarem mais uma distração
tecnológica – uma nova manei-
ra de trocar o mundo real pelo
virtual. Estes óculos também
correm o risco de provocarem
conflitos em situações sociais.

“Eles não serão a melhor coi-
sa a usar numa festa”, disse Cli-
ve Thompson, autor de Smarter
Than You Think: How Techno-
logy Is Changing Our Minds for
the Better (Mais esperto que vo-
cê pensa: como a tecnologia es-
tá mudando nossas mentes pa-
ra melhor, em tradução livre).

Mas Thompson acha que a fu-
tura geração de óculos inteligen-
tes oferecerá benefícios inusita-
dos, à medida que forem cria-
dos aplicativos que permitam
que eles mostrem não apenas
textos, e-mails e feeds de notí-
cias, mas uma variedade de da-
dos úteis sobrepostos ao que as
pessoas estão vendo no mundo
real. Os mecânicos que obser-
vam o motor de um carro para
consertar um carburador, por
exemplo, podem consultar um
manual virtual ou uma anima-
ção de computador.

Até o momento, a maior par-
te dos óculos inteligentes foi
vendida a desenvolvedores que
estão criando aplicativos para

eles, disse Walker da IHS. Até o
fim do ano, serão vendidos cer-
ca de 60 mil – inclusive 10 mil
óculos do Google –, gerando
uma receita de cerca de US$ 35
milhões, acrescentou.

Preço. Os primeiros a adota-
rem o Google Glass competi-
ram num concurso e pagaram
US$ 1.500 para comprar cada
óculos, mas o preço cairá quan-

do o Google os lançar oficial-
mente no ano que vem, previu
Walker. “O preço precisa che-
gar até a faixa de um tablet ou de
um smartphone.”

Um mercado considerável de-
ve se desenvolver em torno dos
aplicativos relacionados aos es-
portes e à saúde, acrescentou,
quando os óculos computadori-
zados passarem a permitir que
as pessoas monitorem seus trei-

nos e compartilhem o que estão
vendo com os outros.

O Recon Jet, por exemplo,
temembutido um microcompu-
tador de um giga, uma câmera
de alta definição, GPS, Wi-Fi e
sensores para exibir os dados re-
lativos ao treinamento, como
potência de pedalada e rota-
ções por minuto. Os óculos,
que serão lançados em feverei-
ro, custarão US$ 599.

Os SpaceGlasses da Meta são
provavelmente os mais poten-
tes. São pesados, robóticos e
precisam ser conectados por ca-
bo a um computador para reali-
zarem tarefas. Mesmo assim, a
Meta vendeu cerca de US$ 800
mil em produtos a mais de
1.200 desenvolvedores, disse o
fundador Meron Gribetz. Uma
versão mais leve, vendida a US$
667, chega em abril.

Já o M100 da Vuzix, que será
lançado em novembro por US$
999, se conecta por Bluetooth
ou Wi-Fi a smartphones que po-
dem ser carregados no bolso
/TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

● Insatisfação

É O AVANÇO
DAS AÇÕES DO
YAHOO DESDE O
INÍCIO DO ANO

● Contras

2.283
Total de queixas em setembro.

1,65
Foi o índice do Banco do Brasil. O
Santander ficou em 1,64.

“O preço precisa chegar até
a faixa de um tablet.”
Shane Walker
ANALISTA DA IHS

“Eles não serão a melhor
coisa a usar numa festa.”
Clive Thompson
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




