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Nokia perderá
edifício-sede
após acordo

Amazon lança
loja brasileira
de aplicativos

● O Google começou a oferecer
ontem, nos Estados Unidos, um
cartão de débito pré-pago que
permitirá aos consumidores fa-
zer compras em lojas e sacar
dinheiro em caixas eletrônicos, a
partir dos fundos disponíveis em
contas Google Wallet – aplicativo
para dispositivos móveis que fun-
ciona como carteira digital e utili-
za números dos cartões de crédi-
to e débito cadastrados pelo
usuário para processar pagamen-
tos de compras online e offline.

O cartão de débito será aceito

em máquinas compatíveis com
serviços da MasterCard, é gratui-
to e não cobrará taxas mensais
ou anuais dos usuários.

A novidade será uma fonte de
informações valiosas sobre hábi-
tos de compra de consumidores
para a companhia. Uma porta-
voz do Google confirmou que os
dados sobre as transações feitas
com cartão – incluindo a descri-
ção dos produtos comprados,
quantias pagas e nome e endere-
ço do vendedor – serão adiciona-
dos à base de informações que a
companhia mantém sobre usuá-
rios de seus serviços e que po-
dem ser usados para direcionar
anúncios. A empresa teria tam-
bém planos de lançar um cartão
de crédito. / REUTERS

canais de professores brasileiros estarão no Youtube Edu; educadores interessados em incluir
vídeos na plataforma podem preencher um formulário no site e aguardar avaliação da curadoria

Nayara Fraga

A britânica Vodafone, uma das
maiores empresas de telefonia
do mundo, anunciou ontem for-
malmente sua chegada ao Bra-
sil. A empresa atuará no merca-
do de M2M (machine-to-machi-
ne) e voz no segmento corpora-
tivo, por meio de uma parceria
com a Datora Mobile, divisão da
paulistana Datora Telecom. A
Datora Mobile passa a se cha-
mar agora Vodafone Brasil.

O Brasil é 50º país em que a

Vodafone faz esse tipo de parce-
ria. A empresa, segundo Ravin-
der Takkar, diretor da área de
mercados parceiros, vai trazer
ao País o conhecimento e a tec-

nologia que a companhia tem
desenvolvido no exterior. “Nos-
sos clientes têm cada vez mais
pedido esse tipo de serviço, e
acho que há uma boa oportuni-

dade para nós no Brasil.”
O objetivo, segundo o execu-

tivo, é atender empresas estran-
geiras que desejam atuar ou ex-
pandir seus negócios no Brasil e
as brasileiras que queiram cres-
cer no exterior. Hoje, a empresa
tem 1,5 mil clientes corporati-
vos pelo mundo. Vários deles já
estão no Brasil, mas são atendi-
dos por outras operadoras.

M2M, o principal negócio da
Vodafone Brasil, é o nome que
se dá para a tecnologia que co-
necta diferentes máquinas por
meio de uma rede. Ela é usada
em rastreamento de veículos e
em máquinas de cartão de crédi-
to, por exemplo.

No Brasil, foram registrados
em outubro de 2013 mais de 8
milhões de terminais de dados
M2M, alta de pouco mais de 1

milhão em relação ao número
de janeiro. Trata-se de um cres-
cimento relativamente baixo

Uma das justificativas, no en-
tendimento do mercado, está
na taxa de fiscalização imposta
pelo governo para as “estações
de telecomunicações”, que afe-
ta a rentabilidade das empresas
do segmento.

Para o gerente de telecom da
consultoria Frost&Sullivan, Re-
nato Pasquini, o desafio da Vo-
dafone Brasil será investir tam-
bém em outros tipos de solu-
ções M2M, como sistemas de ge-
renciamento, medidores de

energia inteligentes ou serviço
de entretenimento para carro.

Hoje, a Datora Mobile tem
clientes no setor de rastreamen-
to de veículos e de máquinas de
cartão, também atendido pelas
operadoras tradicionais. A Cla-
ro é a líder nesta área.

“A próxima fronteira é real-
mente a comunicação entre to-
das as máquinas”, diz Pasquini.
Discute-se no Brasil, por exem-
plo, um sistema em que os car-
ros saiam da fábrica com um
chip para rastreamento.

Expansão. A Vodafone tem
também uma parceira no Chile,
a Entel, há cinco anos. As espe-
culações sobre o que a empresa
poderia fazer na América Lati-
na cresceram depois da venda
de sua fatia na Verizon por US$
130 bilhões.

A compra da TIM chegou a
ser aventada. A companhia não
comenta o assunto.

Bruno Capelas

Após meses de espera, o tercei-
ro console da Microsoft chega
ao Brasil hoje, com o lançamen-
to do Xbox One. O videogame
sucede o Xbox 360, atual líder
de mercado no território nacio-
nal, e chega ao mercado por R$
2.299 no País.

Além do console, o pacote de
lançamento do Xbox One inclui
um sensor de reconhecimento
de gestos, o Kinect, um headset
com fone de ouvido e microfo-
ne, um controle sem fio e cabos
HDMI e de alimentação. O pre-

ço sugerido para os 23 jogos já
anunciados para o console é de
R$ 199, enquanto um controle
adicional custa R$ 259 – se adi-
cionado um kit para recarrega-
mento de bateria, que permite o
jogo sem-fio, o pacote sai por
R$ 389.

Anunciado em maio, o video-
game não rodará títulos de seus

antecessores (Xbox e Xbox
360), mas aceitará jogos usa-
dos, ao contrário do que havia
sido anunciado anteriormente
pela Microsoft.

O Xbox One terá como con-
correntes o PlayStation 4, da
Sony, lançado nos EUA na últi-
ma sexta-feira e que chega ao
Brasil no dia 29, por R$ 3.999; e

o Wii U, da Nintendo, que,
apesar de ter sucedido o Wii
no fim de 2012, só começa a
ser vendido no Brasil a partir
da próxima terça-feira, por
R$ 1.899.

No País, a missão do Xbox
One é manter o predomínio
de mercado do Xbox 360,
que tem atualmente 65% da
base instalada de consoles da
sétima geração (dividida
com PlayStation 3 e Wii), ven-
cendo com folga seu maior
rival, o PS3, de acordo com
dados da consultoria GfK.

O Xbox One será montado
na Zona Franca de Manaus, o
que permitiu à Microsoft bai-
xar seus preços e ganhar van-
tagem em relação à concor-
rência, que importará seus
produtos.

Seguindo estratégia utiliza-
da no PlayStation 3, a Sony
planeja fabricar o PS4 no Bra-
sil a partir de 2014, mas não
especifica em que momento
isso ocorrerá. Já a Nintendo
não revelou, pelo menos por
enquanto, planos de montar
o Wii U localmente.

Vodafone anuncia início de operação no Brasil

Xbox One, da Microsoft, chega
hoje ao Brasil por R$ 2.299
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Google lança cartão
de débito pré-pago
nos Estados Unidos

Youtube
lança portal
de vídeos de
educação
Projeto feito em parceria com a Fundação
Lemann é o segundo do Google no mundo

A Nokia informou que planeja
entregar o aluguel de seu edifí-
cio-sede para a Microsoft quan-
do a companhia americana assu-
mir os negócios com celulares
do grupo finlandês no início do
próximo ano.

A Nokia já tinha vendido o edi-
fício de aço e vidro em Espoo,
no Mar Báltico, perto de Helsin-
que, para a companhia Exilion
por€ 170 milhões, optando por
alugar o imóvel. Acionistas da
Nokia aprovaram o acordo de
US$ 5,4 bilhões com a Micro-
soft no início da semana.

Os funcionários da área de ce-
lulares da Nokia devem ser
transferidos para a Microsoft.
Depois da venda, o principal ne-
gócio da Nokia será a unidade
de equipamentos para redes de
telecomunicações Nokia Solu-
tions and Networks, sediada
em outro endereço. / REUTERS

A varejista americana Ama-
zon lançou ontem a versão
brasileira da Amazon Appsto-
re, loja de aplicativos para ta-
blets e smartphones com sis-
tema Android.

A nova loja permite a com-
pra de aplicativos nacionais
e internacionais em reais e
com cartão de crédito nacio-
nal, algo que não é possível
atualmente em outras lojas
semelhantes, como o Google
Play, site oficial para compra
de aplicativos para o sistema
Android que em julho anun-
ciou ter cerca de 1 milhão de
opções disponíveis.

A loja da Amazon tem tam-
bém uma seção fixa chamada
App Grátis do Dia, em que
diariamente coloca à disposi-
ção para download gratuito
um aplicativo pago seleciona-
do pela empresa.

Ensino. Fundação de Lemann (segundo à esquerda, em pé) vai fazer a curadoria do acervo educativo do site no Brasil

Murilo Roncolato

O Google lançou ontem, em
parceria com a Fundação Le-
mann, do empresário Jorge
Paulo Lemann, o YouTube
Edu, plataforma dedicada a
servir como vitrine a profes-
sores que dão aulas em vídeo
no YouTube. O site terá con-
teúdo para alunos do Ensino
Médio nas disciplinas de Físi-
ca, Química, Biologia, Mate-
mática e Língua Portuguesa.

A Fundação Lemann, respon-
sável pela tradução dos vídeos
da Khan Academy, montou a
curadoria do acervo educativo
do site, reduzindo o número de
vídeos participantes de 93 mil
para cerca de 12 mil.

O Youtube Edu (youtube.
com/edu) foi primeiramente
executado na sede do Google,
nos EUA, em 2009. Com a ver-
são nacional, o Brasil se torna o
segundo país a abrigar o proje-

to. “Começamos em agosto des-
te ano, acionamos a equipe de
engenheiros do Google de lá,
eles nos ajudaram a levantar tu-
do e aqui estamos”, conta a ge-
rente de marketing do Google
Brasil, Flávia Simon.

A equipe de curadoria, forma-
da por 16 professores da
Unicamp e do sistema Polie-
dro, mapeou os canais de profes-
sores com mais audiência e qua-
lidade – como Me Salva, Calcu-
le Mais, Vestibulândia e Biolo-
gia Total – e convidou seus auto-
res a participar do site.

Um deles foi Ivys Urquiza,
professor de física no Maceió,
que começou a gravar suas au-
las há 8 meses e tem 600 mil
visualizações no seu canal “Físi-
ca Total”. “Gasto mais do que
arrecado, mas a visibilidade
compensa o prejuízo. Hoje não
dá para viver só disso, mas da-
qui a dois anos isso vai mudar”,
disse Urquiza se referindo ao
sistema de monetização por
anúncio do Youtube, no qual o
produtor fica com 55% da recei-
ta publicitária gerada pelas vi-
sualizações.

“Não cogito nunca deixar de
dar aulas nas escolas, o que eu
cogito é deixar de cobrar para
dar aula e não depender disso
para sobreviver.”

O empresário Jorge Paulo Le-
mann, disse estar entusiasma-
do com a parceria e vê na tecno-
logia uma saída para desenvol-
ver o País. “Espero que em al-

guns anos o Brasil seja competi-
tivo também em educação.” Es-
tiveram presentes no lançamen-
to também o presidente da Co-
missão de Educação na Câma-
ra, o deputado Gabriel Chalita
(PMDB-SP), e o secretário de
Educação do Estado de São Pau-
lo, Herman Voorwald, que apro-
varam a decisão do Google de
começar pelo Ensino Médio,
apontado como “o maior pro-
blema no Brasil”, já que possui
os maiores os índices de evasão.

Segundo a ONU, o Brasil tem
apenas 49,5% da população
com ensino médio completo e
responde pela terceira maior ta-
xa de evasão escolar (24,3%) em
um ranking de 100 países.

O Google espera que até mar-
ço de 2014, vídeos relacionados
a ensino fundamental e supe-
rior componham a plataforma.

Acordo. Datora, de Wilson Otero (D), é a parceira de Takkar

Disputa. Jogo da Microsoft é líder no mercado brasileiro

● Conteúdo organizado

● Crescimento
A Vodafone Brasil tem a meta de
conquistar 15% do mercado de
M2M do País em 5 anos. A opera-
dora foi considerada a número 1
em M2M no mundo num ranking
global da Machina Research.

Operadora britânica
firmou parceria com a
Datora para atuar no
mercado de comunicação
entre máquinas e voz

Nova geração do
videogame chega ao
Brasil antes dos rivais
Playstation 4, da Sony, e
Wii U, da Nintendo

“No Youtube, os usuários
sobem mais de 100 horas de
vídeo por minuto. Quantas
dessas horas são de
educação? Muitas, por isso
a gente precisava
apresentar isso de forma
organizada.”
Denis Mizne
DIRETOR DA FUNDAÇÃO LEMANN
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Text Box
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