
●●●Troca: Logotipo da loja de departamentos Macy’s é colo-
cado em uma loja antes chamada Rich’s-Macy’s. A estratégia do
dono da marca, o grupo Federated, é utilizar o nome Macy’s em
todas as suas lojas de departamentos regionais.

PCCONECTADO VAREJO

"O deputado tem todo o direito de
defender o monopólio", disse Sér-
gio Amadeu da Silveira, diretor-pre-
sidente do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI),
sobre o deputado federal Júlio Se-
meghini (PSDB-SP), que defende
a opção de micros com Windows
no projeto PC Conectado. Para
Amadeu, os computadores devem
usar sistemas livres como Linux,
que não exigem pagamento de
licenças. Usar o Windows Starter
Edition “seria pôr dinheiro no maior
programa de pirataria do País”.

AQUISIÇÃO MONTADORAS

TELEFONIA

The Guardian
LONDRES

O primeiro serviço legal de
compartilhamento de música
entre pares (P2P) por telefone
celular no mundo, que permite
que os usuários baixem trilhas
completas e as troquem entre
amigos, será lançado na Europa
este mês.

Em dezembro, a operadora
espanhola de telefonia Telefóni-
ca licenciou uma solução para a
disseminação de música atra-
vés de celulares com a Melo-
deo, uma empresa com sede
nos Estados Unidos que produz
software de música para telefo-
nes celulares, e o serviço P2P lo-
go será lançado na Espanha.

As operadoras de telefone
móvel oferecerão o produto
aos usuários do Reino Unido
dentro de três meses, e depois
será o lançamento nos Estados
Unidos.

A Melodeo também assinou
o primeiro contrato de licencia-
mento global do setor com o
Warner Music Group para que
trilhas de música completas se-
jam descarregadas em telefones
celulares.

A tecnologia é parecida com
os serviços de música P2P onli-
ne. Uma vez que os usuários te-
nham o software Melodeo Mu-
sic Solution no seu celular, po-
derão pesquisar num catálogo
contido no telefone com até 10
mil canções. Ao encontrarem
uma do seu gosto, eles com-
pram a trilha completa e a des-
carregam a partir da sua rede
móvel. O custo da trilha é cobra-
do na conta telefônica mensal
do usuário ou, se ele for cliente
de telefones pré-pagos, é dedu-
zido de seus créditos.

Os usuários podem transmi-
tir a trilha via Bluetooth para os
amigos, que podem ouvir uma
amostra de 30 segundos e tam-

bém comprá-la. Então, a opera-
dora de telefonia celular deles a
envia e depois administra o pa-
gamento.

CUSTO
Parece bastante simples. Mas
seu sucesso depende da aceita-
ção do serviço na Espanha e co-
mo vai ser implantado por ope-
radoras no Reino Unido. A Tele-
fónica está cobrando 1,49 euro
(cerca de R$ 5,60) por trilha so-
nora, mas não se sabe se o pre-
ço no Reino Unido irá rivalizar
com com os 0,79 de libra esterli-

na cobrados por serviços online
como o iTunes Music Store.

Não se sabe, também, se os
usuários terão de pagar uma
quantia extra para descarregar o
software Melodeo. Duncan Le-
dwith, gerente-geral da Melo-
deo Europe, disse que a opera-
dora arca inteiramente com o
custo, mas ele não sabe se os
usuários terão custos adicio-
nais.

Se os serviços de música por
telefone celular, tais como cha-
madas por música, servirem de
exemplo, então a tendência é

que a maioria dos usuários seja
composta de jovens. Portanto,
custos extras deixarão este ser-
viço em desvantagem.

O lado positivo é que a Melo-
deo está ávida por oferecer uma
ampla variedade de músicas.
“Os primeiros do mercado a
adotarem o serviço provavel-
mente serão os mais jovens, mo-
tivo pelo qual estamos nos con-
centrando em selos independen-
tes, assim como nos princi-
pais”, disse Ledwith. A música
dançante, em particular, tende a
ser popular, lembra Ledwith, fá

de ópera e punk.
Os usuários podem tam-

bém pesquisar no servidor
da Melodeo, que detém o ca-
tálogo da Warner, incluindo
selos como Atlantic,
Elektra, Warner Bros. e
Word. A intenção da Melo-
deo é aumentar significativa-
mente este portfólio nas pró-
ximas semanas.●
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A montadora alemã Opel, subsi-
diária da GM, chegou a um acor-
do com os empregados para
manter suas fábricas no país,
após cinco meses de negocia-
ções. Em troca de algumas con-
cessões dos empregados, a
empresa se comprometeu a
realizar investimentos que man-
tenham as fábricas abertas nos
próximos anos. Os empregados
renunciaram a aumentos sala-
riais e, a partir de 2006, o 13º
salário será 70% de um salário
mensal, e não mais 130%.

http://link.estadao.com.br

Europeus começam a baixar
música pelo celular este mês
Aespanhola Telefónica fechouacordocomempresa americanaque faz software demúsica

500,1
milhões de euros foi o lucro
líquido da operadora de telefonia
Portugal Telecom no ano passa-
do, mais que o dobro dos
€ 240,2 milhões registrados
no ano anterior

6,02
bilhões de euros foi a receita da
empresa em 2004, um crescimen-
to de 4,3% em relação aos € 5,77
bilhões apurados no exercício do
ano anterior

Informações complementares no site:

A banheira dos ‘Jetsons’
chega ao mercado brasileiro
Produto, criado pela I-House ePretty-jet, já tem300 encomendas

ParaAmadeu,Semeghini
defende monopólio

A ChevronTexaco, segunda
maior petrolífera dos Estados Uni-
dos, estuda fazer uma oferta pela
rival de menor porte Unocal, se-
gundo o The Wall Street Journal.
O valor de mercado da Unocal é
de cerca de US$ 14 bilhões. Essa
empresa tem sido por ano alvo
de possíveis aquisições. Recente-
mente, a China National Offshore
Oil Company chegou a expressar
interesse na companhia. O porta-
voz da Unocal, Barry Lane, disse
que a empresa não ia se pronun-
ciar sobre especulações.

Opel faz acordo para
manter fábricas abertas

CUSTO – Depois do celular que recebe imagens, agora é possível baixar músicas e retransmiti-las; preço de€1,49 por música parece alto

ChevronTexaco estuda
oferta pela Unocal

TECNOLOGIA

Agnaldo Brito

George Jetson estava cansado.
Depois de enfrentar o chefe,
Cosmo Spacely, estava final-
mente rumando para casa. À es-
pera estavam a esposa Jane e os
filhos Juddy e Elroy. Ah, Astro
(o cão) também e, claro, a efi-
cientíssima Rosie, a empregada
robô. Não esperou nada. Sacou
do celular, ligou para casa e dire-
cionou a chamada para o ramal
da ‘banheira inteligente’ – que-
ria tomar um banho com essên-
cias, sob meia-luz, bom volume
de espumas, na temperatura de
32 graus. Antes de aportar em ca-
sa, a banheira avisou: “Banho
pronto, senhor Jetson!”

A história é uma invenção,
mas a banheira não. A I-House,

empresa do empresário Leonar-
do Senna, e a Pretty-jet (fabri-
cante de banheiras de hidromas-
sagem) fazem no próximo dia 8,
na Feicon, no Anhembi, em São
Paulo, o pré-lançamento da
Smart Hydro, a ‘banheira inteli-
gente’ que prepara o banho ao
gosto do freguês a partir de um
simples acionamento remoto.
Tudo controlado por um softwa-
re. Coisa vista apenas na residên-
cia high tech da família Jetson,
desenho animado que embalou
a imaginação de gerações entre
1962 e 1987.

O controle remoto da banhei-
ra pode ser um celular ou um
computador de bolso (Pocket
PC). Plugada na Internet, a
Smart Hydro opera maravilhas.
Prepara um banho completo e, o
melhor, cuida da limpeza depois
do deleite. Tem uma facilidade

adicional. A memória do equipa-
mento permite programar duas
formas diferentes de preparar o
banho. Acionadas, o sistema li-
ga todos os dispositivos necessá-
rios para chegar à opção de ba-
nho desejada . E se o tempo su-
perar a previsão de chegada, não
tem problema. A banheira moni-
tora a temperatura da água. Bas-
ta acionar a função keep woam.
Pronto!

O lançamento oficial da ba-
nheira inteligente acontece no se-
gundo semestre e será o primei-
ro produto comercial da I-Hou-
se. O preço ainda não foi divul-
gado, mas, dada a tecnologia em-
barcada, não deverá ter valor
módico. Mas isso é irrelevante.

A empresa já tem em carteira
300 encomendas, basicamente
para construtoras e incorporado-
ras, nos mercados de São Paulo,

Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O produto servirá como diferen-
cial em empreendimento imobi-
liários de alto padrão.

O produto faz parte do pacote
de inovações tecnológicas para
ambientes privados, um merca-
do de bilhões de reais. Ainda em
fase de desenvolvimento, a
I-House trabalha em várias fren-

tes como o controle externo
da sauna, da iluminação, fe-
chaduras acionadas a partir
do reconhecimento da íris ou
da digital e mesmo as câme-
ras de monitoramento. Tudo
acessado pela Internet. Como
se vê, os Jetsons estão mes-
mo muito à frente, mas nós
chegaremos lá.●

Severiano
Ribeiromostra
interessepela
redeUCI

CINEMA

Ana Paula Lacerda
Marina Faleiros

Depois de se desfazer de todas os
seus cinemas pelo mundo, a rede
UCI negocia suas 111 salas de
projeçãonoBrasil. O grupo Seve-
riano Ribeiro já confirma interes-
se na compra de pelo menos 30
salas no Nordeste – em Recife e
Fortaleza –, as quais construiu
em sociedade com a UCI. “Estas
salas já estão garantidas, até por
questões de marca e de já termos
participação nelas”, afirma Fran-
cisco Pinto, diretor de Planeja-
mento e Expansão do Grupo Se-
veriano Ribeiro. Segundo o exe-
cutivo, a rede espanhola Box Ci-
nemas seria a outra interessada na
transação.

“Já tivemos interesse mas de-
mos uma pausa nas negociações.
Você compra quando há chances
de lucrar, e com ovalor pedidope-
la UCI não haveria lucro”, afir-
mou o diretor geral da Box no
Brasil, Miguel Fontanet. Para ele,
por ser uma empresa que dá lu-
cro, não haverá pressa na venda.
“Vão aguardar que alguém pague
o que eles pedem”. A Box tem 48
salas no Nordeste e Sudeste e pre-
tende abrir mais duas este ano.

Francisco Pinto diz que a idéia
da compra total das salas atrai o
Severiano Ribeiro, mas não exis-
te nenhuma oferta formalizada.
“Temos de fazer uma análise real
do preço das salas, do seu passivo
e das bilheterias”. Ele disse que
as salas brasileiras da UCI são as
únicas da marca que dão lucro,
por isso não haverá abatimento
nos valores. “A única vantagem
que temos numa possível aquisi-
ção, por enquanto, é uma maior
simpatia com a UCI, pois já te-
mos negócios conjuntos”. De
acordo com ele, a divulgação da
intenção de venda das salas brasi-
leiras, avaliadas em mais de R$
100 milhões, foi feita em dezem-
bro do ano passado.

A Cinemark, que tinha interes-
se no negócio, foi taxativa. “Já
houve negociações, mas elas se
encerraram há cerca de dois me-
ses”, afirmou Valmir Fernandes,
presidente da rede no País. “Para
nós, não parece um investimento
viável, e vamos administrar ape-
nas nosso próprio crescimento”.

Como toda fusão em que em-
presas envolvidas somam fatura-
mento acima de R$ 400 milhões
ou o controle de 20% do mercado
precisam da aprovação do Cade,
algumas empresas demonstraram
receio em adquirir a UCI. “Desde
o caso Nestlé-Garoto, negocia-
çõesde grandeporte são muito es-
tudadas para que não ocorra o
mesmo problema”, diz o advoga-
do Vicente Bagnoli, integrante
do Instituto Brasileiro de Estudos
de Concorrência, Consumo e Co-
mércio Internacional. Outra pen-
denga é a briga na Justiça com o
Escritório Central de Arrecada-
ção e Distribuição (Ecad). A ge-
rente jurídica do órgão, Cláudia
Brandão, diz que desde o início
das atividades no Brasil, há oito
anos, a UCI não paga os 2,5% da
bilheteria referentes a direitos au-
torais. “Essa dívida, de milhões
de reais, teria de ser assumida pe-
la empresa compradora”. A UCI
afirma, em comunicado, que não
possui pendências: “A música é
um acessório do filme e, nos ter-
mos da Lei de Direitos Autorais
brasileira eda Convenção Interna-
cional de Berna, independe de au-
torização prévia de compositores,
intérpretes e gravadoras para exi-
bição nas salas”.●

WOLFGANG RATTAY/REUTERS

EM TEMPO
RESULTADOS
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 4 mar. 2005. Economia, p. B20. 




