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Para muitos, o nome de Steve Jobs
é sinônimo de inspiração. Afinal, ao
longo dos anos, ele mudou nossas
vidas não só com produtos
inovadores, mas também com
palavras memoráveis. Confira
nesta edição 15 frases memoráveis
do criador da Apple.
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15 frases inspiradoras de Steve Jobs

Para muitos, o nome

fosse o meu último

de Steve Jobs é sinôni-

dia, eu gostaria de fa-

mo

i n s p i ra ç ã o .

zer o que farei ho-

Afinal, ao longo dos

je?’. E se a resposta

anos, ele mudou nos-

é “não” por muitos di-

sas vidas não só com

as seguidos, sei que

produtos

preciso mudar algu-

de

inovadores,

mas também com pala-

ma coisa”.

vras memoráveis.
• “Não temos chance de fazer muitas coisas, e
Uma das formas que as pessoas encontraram

todas devem ser realmente excelentes. Porque

para homenagear Jobs é postando suas frases

essa é a nossa vida. A vida é breve, e morre-

favoritas nas redes sociais, como no Twitter,

mos, sabe? E todos escolhemos fazer isso com

Facebook e Tumblr. Confira abaixo 15 frases me-

a própria vida. Portanto, é melhor ser muito

moráveis do criador da Apple:

bom. É melhor valer a pena”.

• “Continue com fome, continue tolo”.

• “Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha

• “Se você ainda não encontrou, continue pro-

de pensar que você tem algo a perder”.

curando. Não se contente. Assim como com as
coisas do coração, você saberá quando encon-

• “Você não consegue ligar os pontos olhando

trar. E, como qualquer ótimo relacionamento, fi-

pra frente; você só consegue ligá-los olhando

ca melhor e melhor com o passar dos anos”.

pra trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem

• “Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que

que confiar em algo – seu instinto, destino, vi-

era algo assim: ‘Se você viver cada dia como se

da, carma, o que for. Esta abordagem nunca me

fosse o último, um dia ele realmente será o últi-

desapontou, e fez toda diferença na minha vi-

mo’. Aquilo me impressionou e, desde então,

da”.

nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo
no espelho toda manhã e pergunto: ‘Se hoje
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• “Design não é apenas a aparência de um pro-

• “O seu tempo é limitado, então não o gaste vi-

duto. Design é como ele funciona”.

vendo a vida de um outro alguém. Não fique
preso pelos dogmas, que é viver com o resulta-

• “Quero deixar uma marca no universo”.

do do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a

• “Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas

sua própria voz interior. E o mais importante: te-

que querem chegar ao paraíso não querem mor-

nha coragem de seguir o seu próprio coração e

rer para estar lá. Mas, apesar disso, a morte é

a sua intuição. Eles de alguma maneira já sa-

um destino de todos nós. Ninguém nunca esca-

bem o que você realmente quer se tornar. Todo

pou. E deve ser assim, porque a morte é prova-

o resto é secundário”.www.dihitt.com.br

velmente a maior invenção da vida. É o agente
de transformação da vida. Ela elimina os antigos e abre caminho para os novos. Neste momento, o novo são vocês, mas algum dia não
tão longe, vocês gradualmente serão o velho e
darão espaço para o novo. Desculpa eu ser tão
dramático, mas é a verdade”.
• “Ser o homem mais rico do cemitério não me
interessa. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso importa para
mim”.
• “Você não pode apenas perguntar aos clientes
o que eles querem e depois tentar dar isso a
eles. Eles querem ser surpreendidos, eles querem algo novo.”
• “Meu modelo de negócios são Os Beatles: foram quatro caras que mantiveram as tendências negativas de cada outro em cheque; equilibravam-se entre si. O total era maior do que a
soma das partes”.
• “Este é um dos meus mantras: foco e simplicidade”.
• “Estou convencido de que cerca de metade do
que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal sucedidos é a pura perseverança”.
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verno considera desejável”. Com a desoneração, Paulo Bernardo estimou em 25% a diminuição dos custos para a continuidade da implantação

das

redes

de

telecomunicações.

“A nossa expectativa é a de que com a desoneração os investimentos possam chegar ao que
consideramos ideal, que é algo em torno de 25
bilhões de reais por ano”, estimou.

NOTÍCIAS

Em conversa com a imprensa, após o discurso,
Paulo Bernardo adiantou que a ideia é desonerar as empresas de telecomunicações de alguns

Regime especial para telecom deve ir ao

impostos como o PIS e o Cofins - que hoje são

Congresso em 15 dias

9,25% - assim como o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para a construção de tor-

Previsão é do Ministro das Comunicações, Paulo

res e dutos, “serviços ligados ao setor de cons-

Bernardo, que informa que Medida Provisória já

trução civil”, e que variam de 10% a 15%.O mi-

está pronta.

nistro disse que o governo federal vai fazer uma
licitação para escolher a empresa que levará a

O governo federal vai encaminhar, em 15 dias,

internet às escolas públicas na área rural.

ao Congresso Nacional, medida provisória (MP)

Segundo ele, o critério será não o de quem pa-

com ações que tratam da desoneração das em-

gar mais, mas o que se comprometer a levar os

presas de telecomunicações. A medida tem o

serviços a todas as áreas rurais, conectando to-

objetivo de aumentar os investimentos em in-

das escolas remotas do Brasil à rede nos próxi-

fraestrutura para banda larga no Brasil. A infor-

mos cinco anos.

mação é do ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo.

“O caráter da licitação não será o mais importante, desta vez priorizaremos não o critério ar-

A intenção da MP, segundo o ministro, é dimi-

recadador, mas o critério de quem vier a apre-

nuir os custos do serviço e expandir o atendi-

sentar a maior abrangência dos serviços”, de-

mento às áreas situadas fora dos grandes cen-

clarou. Em razão disso, a medida provisória vai

tros e, portanto, menos rentáveis. Ele disse que

exigir das empresas investimentos não só nas

o texto já foi encaminhado pelo Ministério da

áreas mais povoadas, e portanto, mais rentáve-

Fazenda para sua pasta que, no entanto, deve-

is, mas também nas regiões do interior do país

rá levar alguns dias examinando-o antes de en-

com menos densidade populacional – como as

caminhá-lo à Casa Civil.

do norte e nordeste. Agência Brasil

“É para ver se ocorreu algum erro que passou

Virgin manda executivos para o Brasil e ini-

despercebido, alguma palavra fora de ordem”,

cia operação comercial em um ano

declarou Paulo Bernardo ao participar de evento
na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O

Maior MVNO do mundo pretende focar no públi-

ministro disse ainda que o governo considera in-

co jovem e em pacotes de dados no país

suficiente o atual nível de investimento do setor, que fechou os últimos 12 e meses em 17 bi-

“O mercado de MVNOs é dominado por poucos,

lhões reais, “volume bem abaixo do que o go-

é uma indústria difícil para quem não tem esca-
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la”. A afirmação é do presidente-executivo da

sucesso da operadora devido à associação com

Virgin Mobile Latin America, Peter Macnee, que

a loja de música do grupo Virgin. Macnee, no

está no Brasil esta semana para negociar com

entanto, é categórico: “É o Brasil, então temos

operadoras a vinda ao país da maior operadora

grandes expectativas”.Telesíntese.com.br

virtual móvel do mundo, que já atua em sete
mercados e conta com 14 milhões de clientes.

Bechara diz que Anatel tem que ter a cara
do século XXI

Os planos da Virgin para entrar nos mercados latino-americanos foram anunciados em junho

Na sabatina no Senado, indicado para o conse-

deste ano, através de parceria com a Tribe

lho diretor diz que regulação precisa dar conta

Mobile, que agora se torna Virgin Mobile LatAm.

da convergência.

“Quando chegamos ao mercado há um ano, havia apenas sete MVNOs na América Latina, pou-

O

cas

ao

Bechara, indicado para ocupar uma das vagas

Tele.Síntese. Para ele, o mercado brasileiro ve-

de conselheiro da agência, defendeu hoje, em

rá o surgimento de diversas operadoras virtuais

sabatina

nos próximos anos.

Infraestrutura do Senado, disse que o papel do

delas

operacionais”,

disse

Macnee

procurador

na

jurídico

da

Comissão

Anatel,

de

Marcelo

Serviços

de

Estado como regulador do setor de telecomuniAs primeiras operações da companhia na região

cações, iniciado em 1997, precisa se ajustar às

foram lançadas na semana passada, no Chile, e

demandas do século XXI, pautadas pela conver-

Macnee espera estrear no Brasil até o final do

gência tecnológica e de serviços. Como exem-

ano que vem. Além disso, a Virgin também ne-

plo, citou a importância da banda larga para o

gocia sua entrada na Colômbia, na Argentina e

desenvolvimento do setor, serviço que é presta-

no México e estuda ainda os mercados peruano,

do por diferentes redes e objeto de instrumen-

boliviano e uruguaio.

tos legais, objetos de atuação por parte da
Anatel.

No Brasil, a Tribe Mobile já entrou na Anatel
com pedido de licença para atuar como opera-

Da mesma forma que Rodrigo Zerbone, consul-

dora virtual, e a expectativa do executivo é de

tor jurídico do Ministério das Comunicações e

que a solicitação seja aprovada em até 6 me-

também indicado para uma vaga de conselhei-

ses. “É um processo demorado, a escolha do

ro, Bechara defende uma modernização da es-

parceiro certo é muito importante”, afirmou.

trutura e das formas de atuação da Anatel, para

Macnee não detalhou quais operadoras estari-

que ela atinja melhores resultados. Ela quer

am sendo cogitadas.

que a agência se tenha uma interlocução mais
próxima com o consumidor e, para isso, defen-

Já sobre joint ventures em distribuição, Macnee

de que o portal da Anatel na internet seja me-

citou as redes varejistas como um parceiro im-

nos institucional e preste mais serviços de go-

portante, principalmente levando em conta o pú-

verno eletrônico, sugere o uso de redes sociais

blico-alvo da Virgin Mobile.

para o regulador falar com a população e uma
melhor utilização dos canais de comunicação

“Nosso foco é o público jovem, com ênfase em

através dos números telefônicos 1331 e 1332.

dados”, disse o executivo. A marca é pouco conhecida no Brasil, diferente de outros países on-

Outro ponto destacado por Bechara, foi a ne-

de a Virgin atua, como o Reino Unido, principal

cessidade de a fiscalização da Anatel adotar
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uma nova cultura. “Já está claro que a adoção

VUM - Quanto à tarifa de interconexõ da rede

de medidas apenas sancionatórias, que geram

móvel (VU-M), o regulamento tramita há quase

bilhões em multas, não têm dado o retorno es-

dois anos na Anatel, e , finalmente, a agência

perado para a sociedade”, disse. Ele sugere que

resolveu enfrentar a questão. A tarifa de inter-

sejam valorizados instrumentos como medidas

conexáo da rede móvel, no valor de R$ 0,40 o

compensatórias, que considera pedagógicas,

minuto, é hoje a mais alta do mundo, e faz com

termos de ajustamento de conduta e medidas

que a tarifa cobrado do usuário brasileiro seja

cautelares. “Temos que buscar ações mais efici-

também uma das mais altas do mundo. A ironia

entes”, comentou. Telesíntese.com.br

é que a Anatel vai decidir a questão justamente
no momento em que a Oi e as três maiores ope-

Qualidade da banda larga e redução da

radoras de celular Vivo, TIM, e Claro encerra-

VU-M devem ser aprovados amanhã pela

ram as disputas em torno desta questão que tra-

Anatel

vavam por pelo menos cinco anos. As empresas
de celular fecharam acordo com a Oi concor-

O conselho diretor aprova amanhã (27/10) regu-

dando que, nos reajustes tarifários de 2011 e

lamentos de qualidade do SCM, SMP e normas

2012 deixam de receber qualquer repasse do re-

de reajuste do VC (tarifa fixo/móvel), que deve-

ajuste da VC, aumentando, assim a rentabilida-

rá reduzir a VU-M.

de da Oi. Antes do acordo, havia um litígios
sem fim na Anatel sobre a questão, e o acordo

A poucos dias do término do mandato do presi-

provisório previa que a correção da tarifa de pú-

dente Ronaldo Sardenberg (no dia 6 de novem-

blico seria repassada 67% para a VUM. Agora,

bro), o conselho diretor da Anatel vai votar ama-

este repasse fica congelado por dois anosl.

nhã três regulamentos que terão forte impacto

Telesíntese.com.br

para os usuários e para as empresas: serão
aprovados os regulamentos de qualidade do

Anatel recebe 1,8 mi de reclamações sobre

SCM (banda larga fixa) e do SMP (banda larga

serviços de telecom

móvel) e analisado também o regulamento do
critério de reajuste do VC (ligação fixo/móvel),

Queixas foram contabilizadas nos últimos 12

que irá reduzir a tarifa de interconexão da rede

meses e se referem à telefonia fixa, móvel e TV

móvel (VUM).

por assinatura. Em um ano, a Agência Nacional
de

Banda larga - Os critérios de velocidade mínima

Te l e c o m u n i c a ç õ e s

(Anatel)

recebeu

1.877.048 reclamações de usuários dos servi-

da banda larga, lançados para consulta pública
-chegar a 60% da velocidade mínima em três
anos e a 80% de velocidade instantânea tmbém
no mesmo período- deverá ficar mantido para
as grandes operadoras. Os mesmos indicadores
deverão ser estendidos também para a telefonia celular. Mas a Anatel poderá diminuir as exigências para os pequenos provedores, de maneira a permitir que as pequenas empresas possam competir com mais força com as grandes
operadoras de telecomunicações.
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ços de telefonia móvel e fixa, de internet e de

nicação multimídia (SCM), lideraram a lista de

TV por assinatura contra as empresas prestado-

reclamações dirigidas à Anatel em agosto os re-

ras desses serviços. Os dados são da Assessoria

paros que não foram devidamente efetuados,

de Relações com o Usuário (ARU) do órgão regu-

com 9.270 registros. Em seguida, vem a co-

lador e contabilizados entre agosto de 2010 e

brança (4.105), de um total de 19.166 reclama-

agosto de 2011.

ções relacionadas à banda larga.
Conselho de usuários - De acordo com a chefe

Para tentar diminuir os problemas, a agência

da Assessoria de Relações com os Usuários,

promoveu hoje (14/10), em Brasília, o 1º

Letícia Seabra Mello Fernandes, “a ARU registra

Encontro Nacional dos Conselhos de Usuários

um índice de efetividade de 98,72% no trata-

do Serviço Telefônico Fixo Comutado. Esses con-

mento de todas as reclamações recebidas, ten-

selhos foram criados como instrumentos de par-

do resolvido um total de 1,853 milhão de solici-

ticipação da sociedade no processo regulatório

tações”.

da Anatel.
Durante os 12 meses considerados no balanço
De acordo com o regulamento instituído pela

feito pela assessoria, o índice de reabertura de

agência reguladora, os conselhos são integra-

reclamações foi 8,453% (156.636).Um dos par-

dos por usuários e associações ou entidades

ticipantes do encontro, Carlos Zapata, membro

que tenham características de defesa dos inte-

do Conselho de Usuários da concessionária

resses do consumidor.

Sercomtel, de Londrina, considera importante
essa participação. “Os conselheiros são eleitos

Os representantes são eleitos na área de atua-

pela comunidade, assegurando assim a inde-

ção de cada concessionária. As conclusões do

pendência na sua atuação. É uma pena que as

encontro farão parte de um relatório a ser en-

entidades que deveriam participar dos conse-

tregue à diretoria da Anatel.As principais recla-

lhos não demonstrem interesse nesse trabalho

mações dos usuários contra as concessionárias

e acho que a participação delas deveria ser obri-

de telefonia fixa são relativas a reparos nas li-

gatória.

nhas, que totalizaram, em agosto deste ano,
11.088, entre as 48.438 registradas nesse seg-

O presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg,

mento pela ARU.

disse que os conselhos fazem parte das ações
da agência para tornar a participação do usuário

Os outros motivos são cobrança, instalação de

mais efetiva na fiscalização do sistema de tele-

acessos individuais, atendimento, mudança de

fonia. “Nós consideramos que a questão central

endereço, cancelamento, bloqueio, código de

é a questão do usuário e a única maneira de tra-

acesso, planos de serviço, e serviços adicionais.

tá-la é conversar com ele, como estamos fazen-

Já em relação à telefonia celular, a Anatel regis-

do

trou 81.497 reclamações em agosto, sendo o

Agência Brasil

problema mais frequente a cobrança, que totalizou 34.013 queixas de usuários. Esse motivo
também é o mais frequente entre as reclamações dos assinantes de TV paga, que somaram
7.753 no período. Desse total, 3.151 se referem a problemas com a conta enviada pela operadora. Quanto à internet, ou serviço de comu-
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hoje”,

destacou.*Com

informações

da

Anatel promete proposta de

se que só foi observado equilíbrio de receita do
serviço quando a cobertura atinge apenas 43%

edital da faixa de 450 MHz em

da população rural e com o aparelho subsidiado.

menos de 30 dias

Na opinião de Mattos, a Anatel deveria adotar
um mix de espectro para atender a zona rural,
incluindo a frequência de 2,5 GHz e a faixa de
700 MHz, nos municípios com menos de 50 mil

Mas admite que ainda não há modelo de-

habitantes.

finido, se a faixa será vendida sozinha
Modelo desafiador-O representante da Ericsson,

ou atrelada a de 2,5 Ghz.

Ricardo Tavares, acha que um modelo de negócio é possível, mas é desafiador e envolve risA consulta pública do edital de leilão da faixa de
450 MHz deve ser iniciada no final de novembro, mas o modelo de venda da fuequência ainda é motivo de estudo pela Anatel. Ainda não há
uma definição se o leilão da faixa será independente ou atrelado a de 2,5 Ghz.
“Os princípios básicos da licitação estão incluídos no decreto do PGMU [Plano Geral de Metas
de Universalização], cabe a nós demonstrar que
é possível o uso da frequência para atender a zona rural”, afirmou o superintendente de Serviços
Públicos da Anatel, Roberto Pinto Martins.
Pa ra

o

diretor

de

Re g u l a m e n t a ç ã o

cos. Ele disse que existem 118 redes de CDMA
em 62 países, mas há apenas 20 milhões de
usuários no mundo, o que reduz a economia de
escala dos equipamentos. Ele acredita que esse
número pode até dobrar, caso a tecnologia seja
adotada no Brasil.
Tavares não acredita que a licitação da 450 MHz
atrelada à faixa de 2,5 GHz seja viável, mas não
descarta que o leilão independente possa fracassar por falta de interessados. Ele defende a
realização de um leilão com custo barato,inclusive das obrigações; utilização de subsídios do
Fust; regulação simplificada da operação para re-

e

Planejamento Estratégico da Oi, Paulo Mattos, a
faixa é fundamental para o cumprimento de obrigações previstas no PGMU, mas não se pode esquecer que o atendimento da zona rural com serviços de telecomunicações é atividade geralmente deficitária em todas as partes do mundo.
“As condições do edital serão determinantes para o sucesso da licitação”, avalia.

duzir custos; e a garantia de compra de serviços
pelo governo para expandir a presença do
Estado em áreas rurais. Tavares acredita que
um operador entrante pode ter maior interesse
pela faixa.
O representante da Ericsson considera complicada a orientação incluída no decreto do PGMU,
que prevê prioridade para o operador que apresentar menor preço do serviço para o consumi-

Segundo Mattos, projeções iniciais da operadora, ainda sem estudos de campo, preveem que,
para cobrir 100% da área rural sem qualquer
subsídio, o resultado será de R$ 2,1 bilhões de

dor. Ele acha que isso pode virar controle de preço e recomenda que essa exigência seja atribuída a um só serviço, como o de voz.Telesíntese.com.br

VPL negativo. Com subsídio do Fust (Fundo de
Universalização

dos

Serviços

de

Telecomunicações) para o terminal do consumidor, o prejuízo cai à metade. O diretor da Oi dis-

TELECOM.COM

9

Plantão

Para Oi, o PGMC tem um "potencial inco-

Telefônica adotará marca Vivo até o fim do

mensurável de geração de conflitos

1º semestre

A concessionária alega que o documento tem

Marca da Telefônica será abandonada em SP em

problemas de metodologia e traz incertezas

favor da Vivo, com base de clientes maior

sobre regras do setor.
O

presidente

da

Telefônica

Brasil,

Antonio

A Oi faz contundentes críticas ao Plano Geral de

Carlos Valente, confirmou nesta segunda-feira

Metas de Competição (PGMC) apresentado pela

(24) que a empresa espanhola deve abandonar

Anatel. Para a concessionária - uma das princi-

a marca no país e passará a usar a Vivo em

pais afetadas pelas regras assimétricas a serem

todas suas operações até o fim do primeiro

aplicadas pela agência às empresas com Poder

semestre de 2012.

de Mercado Significativo (PMS) - a proposta
geram

A mudança atinge principalmente São Paulo,

sobrerregulação inconsistentes; foi feito no

onde a Telefônica é concessionária de telefonia

açodamento; tem ilegalidade e inadequação de

fixa.

traz

problemas

metodológicos,

que

medidas assimétricas; e traz incertezas sobre
as regras de funcionamento do setor.

Em evento no Rio de Janeiro, Valente confirmou
o cronograma antecipado da integração das

Para a concessionária, a proposta tem "um

duas marcas após a conclusão do processo de

potencial incomensurável de geração de confli-

incorporação da Vivo à antiga Telesp, atual

tos" entre as empresas.

Telefônica Brasil, que hoje engloba todas as
operações da companhia espanhola no país.

Entre as mudanças, a Oi sugere que as empre-

Segundo o executivo, o processo incluirá a

sas com PMS só sejam obrigadas a fazer ofertas

unificação dos serviços de atendimento e outras

de referência de sua rede de dados no atacado

plataformas das duas empresas.

onde houver capacidade ociosa; que a Anatel
mude os critérios de mercado relevante e

A companhia já havia anunciado, no início do

exclua das medidas assimétrias não apenas os

mês, a estreia da marca operadora de celular

municípios com competição, mas também os

na telefonia e banda larga fixa, com o lança-

municípios com universalização; que a agência

mento dos serviços Vivo Fixo e Vivo Box no Rio

acabe com as três entidades e crie uma única

Grande do Sul. (Da redação, com agências)

entidade de certificação, mediação e arbitra-

Telesíntese.com.br

gem. Além disso, a Oi é contrária ao bit stream,
e defende que seja considerada a participação
de 40% do mercado para a empresa ser considerada com poder de mercado.

Máquinas podem
substituir pessoas
nas tomadas
de decisão

Para o Gartner, sistemas de escolhas humanas

700% desde 2002, enquanto o valor dessas

possuem gargalos e mudança para a automa-

companhias subiu apenas 21% e o salário de

ção traria benefícios.

restante dos funcionário teve alta de 27%.
“Precisa haver algo questionável nesse quadro”,

Pode chegar um dia em que a automação

afirma.

substitua as pessoas nas tomadas de decisões
nos negócios. As máquinas substituiriam os

Um problema são as políticas de pagamento

administradores que atualmente confiam em

por desempenho nas empresas, diz, notando

instinto,

incentivos

que há muitas evidências que apontam que

financeiros por desempenho para tomar deci-

pagar bônus na verdade diminui a performance.

sões que algumas vezes levam a resultados

“Essa mentalidade de pagar por desempenho

ruins. É o que diz Nigel Rayner, um analista do

não parece estar funcionando direito”, comple-

instituto de pesquisas Gartner.

ta.

Mas escutar Rayner, e ler as últimas manchetes

O que surgirá para desafiar ou aumentar a

de economia, levanta a questão: estaríamos

tomada de decisões humanas serão as máqui-

melhores

nas. Nos próximos 40 anos, diz Rayner, a

experiência,

se

as

relações

máquinas

e

tomassem

mais

decisões relativas a negócios?

tecnologia de informação se moverá cada vez
mais em direção a automatização das tomadas

Ele não entrou no campo da política – e nem

de decisões humanas.

precisou fazer isso. Os executivos da Gartner já
tinham feito isso durante o evento da consulto-

Benefícios das máquinas

ra chamado Symposium/ITxpo com um espera-

“Nós (humanos) somos ruins em tomar deci-

do alerta sobre uma iminente segunda reces-

sões”, diz Rayner. Uma parte dessa mudança

são.

acontecerá por necessidade. As empresas estão
ficando sobrecarregadas com informações, e a

Em vez disso, ele citou um estudo feito com as

ideia de um depósito de dados central está

350 maiores empresas do Reino Unido que

sendo substituída por um “coletivo”, em que as

descobriu que o salário de executivos subiu

informações chegam de fora para as empresas.
“Para todo lugar que olho, modelagem proféti-

TELECOM.COM
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ca, sistemas de algoritmos baseados em máqui-

O arquiteto de empresas da produtora sistemas

nas e simulações feitas a partir de computado-

de análise Urban Science, Kevin Connor, era um

res, todas superam as pessoas”, diz Rayner.

dos que ouviu o discurso de Rayner e concordou com a ideia principal. Connor já trabalha

Isso acontece em parte porque os seres huma-

nesse campo por meio das concessionárias de

nos são informados por nossa base cognitiva,

automóveis que usam o produto da sua empre-

diz. “Quando olhamos para frente também

sa para combinar dados sobre preferências dos

somos influenciados pelo que aconteceu no

consumidores em veículos, com dados demo-

passado e pela nossa própria percepção do que

gráficos para ajudar a determinar em que os

queremos que aconteça, em vez de adotar uma

compradores podem estar interessados.

visão racional.” Até mesmo na contratação as
máquinas têm uma vantagem, aponta Rayner.

Mas Connor disse que o maior problema que
enfrenta é justamente encontrar os recursos

Software de gerenciamento de talentos usam

humanos necessários. Construir sistemas que

um conjunto de avaliações estatísticas valida-

possam

das, desenvolvidas por psicólogos de indústrias,

pessoas com um mix de habilidades estatísti-

que resultam em resultados muito melhores em

cas, de base de dados e de ciência da computa-

termos de quem fica mais tempo com a compa-

ção.Por IDG News Service/EUA

nhia, é mais produtivo, e uma escolha muito
melhor para a vaga, diz Rayner.
Ele vê a indústria de TI desenvolvendo não
apenas painéis de controle, que fornecem uma
visão do passado, mas “operações comerciais
inteligentes”, que ameaçam as empresas como
um sistema operacional auto-otimizador em
tempo real, permitindo que os líderes de
empresas foquem na inovação de produtos e
serviços.
A tecnologia, em bits e partes, já está disponível. As companhas estão aprendendo a lidar
com Big Data, e sistemas emergentes – como o
supercomputador Watson da IBM – são cada
vez mais capazes de realizarem análises sofisticadas.
Com o advento de decisões baseadas nas
máquinas, Rayner enxerga um futuro melhor,
com um sistema econômico mais aberto e
balanceado. Os pontos negativos podem ser
mais

cortes

de

empregos

divisões sociais, diz.
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e

aumento

das

tomar

essas

decisões

pode

exigir

3 coisas ÚTEIS
escondidas em
seu celular

Conheça

as

três

utilidades

que

estão

Seu celular irá acionar a reserva e você terá de

escondidas em seu celular:

volta 50% de sua bateria.

Será útil manter essas informações com você.

Essa reserva será recarregada na próxima vez
que você carregar a bateria.

Existem algumas coisas que podem ser feitas
em caso de emergência.

Emergência III: *#06#

Seu celular é uma ferramenta que pode salvar

Para conhecer o número de série do seu celular,

sua vida. Veja o que ele pode fazer por você:

pressione os seguintes dígitos: *#06#

Emergência I:

Um código de 15 dígitos aparecerá é o IMEI.
Este número é único.

O número universal de emergência para celular
é 112

Anote e guarde em algum lugar seguro.

Se você estiver fora da área de cobertura de

Se seu celular for roubado, ligue para sua

sua operadora e tiver alguma emergência,

operadora e dê esse código.

disque 112 e o celular irá procurar conexão com
qualquer operadora possível para enviar o

Assim eles conseguirão bloquear seu celular

número de emergência para você, e o mais

e o ladrão não conseguirá usá-lo de forma

interessante é que o número 112 pode ser

alguma.

digitado mesmo se o teclado estiver travado.
Experimente!

Talvez

você

fique

sem

o

seu

celular,

mas pelo menos saberá que ninguém mais
Emergência II: *3370#

poderá usá-lo...

Vamos imaginar que a bateria do seu celular

Se todos fizerem isso, não haverá mais roubos

esteja fraca.

de celular.

Para ativar, pressione as teclas: *3370#

TELECOM.COM

13

JURISPRUDÊNCIA
PELLON RIO DE JANEIRO
ADVOGADO: Leonardo Cuervo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
EMBRATEL – ADVOGADO – HONORÁRIOS –
DIMINUIÇÃO DE VALORES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIMA NONA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO
TORRES
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005573-20.2010.8.19.0210
APELANTE:EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES
S.A. EMBRATEL
APELADO: WALMIR DE ALMEIDA BARRETO
EMENTA
INDENIZATÓRIA.

VALOR

DE

CAUSA

ELEVADO.

INCIDENCIA DO § ÚNICO DO ART. 261 DO C.P.C.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE
NOS CRITÉRIOS APRESENTADOS NO §3º E 4º DO ART.
20 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. Sem desmerecer o
trabalho do nobre causídico, não se mostra razoável
que numa demanda simples em que se desconstitui
uma cobrança de menos de R$70,00 viesse o patrono a
receber honorários da ordem de mais de 70 vezes o
débito que ensejou a demanda. Em que pese a incidência § único do art. 261 do C.P.C. que ora enseja a manutenção do valor da causa como lançado, não se pode
deixar de observar os critérios apresentados pelos §3º e
4º do art. 20 do C.P.C., como norteadores da fixação da
verba honorária que, na hipótese, se mostra excessiva
e merece ser reduzida para outra mais justa e adequada
a atuação do patrono e às circunstâncias da presente
demanda. Recurso parcialmente provido.

EMBRATEL – RELAÇÃO DE CONSUMO –

obrigação de fazer - Alegação da autora de que

ILEGITIMIDADE ATIVA

teve a linha telefônica, na modalidade pré-paga,
cancelada, sem que houvesse qualquer notifica-

APELAÇÃO CÍVEL: 0010880-71.2010.8.19.0042

ção,

fato

que

lhe

acarretou

prejuízos

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE

Insubsistência – Descumprimento contratual por

TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

parte da autora que deixou de efetuar a recarga

APELADOS: ROSA MARIA DE SOUZA

mensal -Observância, ademais, de que ainda que

GUIMARÃES E OUTROS

configurada a ilicitude de uma conduta, esta, por

RELATORA: DES. MARIA REGINA NOVA ALVES

si só, não basta para ensejar a indenização civil

RELATORA DESIGNADA: DES.ª CLAUDIA TELLES

por danos morais - Sentença mantida - Recurso
não provido.

EMENTA
EMBRATEL – DANO MORAL – INDEVIDO
Apelação cível. Declaratória c/c indenizatória.
Relação de consumo. Descontos em conta corrente supostamente indevidos. Pedido de dano

APELAÇÃO CÍVEL N. 9150299-26.2006.8.26.000

material e moral. Acolhimento da preliminar de

APEL.: LUCIANO RODRIGUES GRANGIERI

ilegitimidade ativa. Autoras que são esposa e filha

APDA.: EMPRESA BRASILEIRA DE

do falecido, respectivamente. Direitos que se

COMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL

transmitem hereditariamente aos sucessores.
Legitimidade do espólio. Extinção do feito, sem

EMENTA

exame do mérito, com fulcro no art. 267, vi, CPC.
Precedentes do STJ e desta e. Corte. Provimento

Prestação de serviços – Ação de indenização por

do recurso.

danos morais – sentença de extinção – apelo do
autor – embora aqui de rigor não fosse a inclusão

PELLON SÃO PAULO

da litisconsorte passiva necessária no pólo passi-

ADVOGADO: Dárcio Jose da Mota

vo, pois, se ambas operadoras de telefonia concorrem para a negativação do nome do apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

junto ao órgão

de proteção ao crédito

a sua

responsabilidade era solidária (CDC § 1º do art.
EMBRATEL – TELEFONE PRÉ-PAGO - DANO

25), podendo o prejudicado demandar todos os

MORAL – INDEVIDO

responsáveis ou qualquer um deles pela causação
do dano, o certo é que este não se delineou e a

VOTO N°: 26998

extinção do feito se justificava, contudo em razão

APEL.N0: 0077193-03.2009.8.26.0576

da manifesta improcedência do pedido formulado

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

na inicial - não se vislumbra incômodo reparável

APTE.:GERALDA GOMES DOS SANTOS

que decorreria

(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)

órgão de proteção ao crédito , do nome do consu-

APDO.:EMPRESA BRASILEIRA DE

midor, se este, além de vir a juízo somente um

TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL

ano depois

JUIZ: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF

deixando de exigir seu cancelamento para apenas

da indevida restrição, junto ao

de consumada aquela , ainda o faz

buscar , ao revés dele, reparação pelo ocorrido –
EMENTA

recurso improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais c.c.
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Pellon

&Associados

Rio de Janeiro
Edifício ALTAVISTA,
Rua Desembargador Viriato, nº 16 - Centro
CEP 20030-090
Telefone: (21) 3824-7800
Fax: (21) 2240-6907
São Paulo
Edifício Olivetti,
Av. Paulista, 453, 8º e 9º andares, Centro
CEP: 01311-907
Telefone: (11) 3371-7600
Fax: (11) 3284-0116
Brasília
Edifício Business Point,
SAS, Quadra 3, Lote 2, Bloco C,
Salas 1.106/08, 1213 e 1214
CEP: 70070-030
Telefone: (61) 3321-4200
Fax: (61) 3226-9642
Vitória
Edifício Palácio do Café,
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675,
Enseada do Suá, Salas 1.110/17 - 11º andar
CEP: 29050-912
Telefone: (27) 3357-3500
Fax: (27) 3357-3510
Recife
Edifício Empresarial Boa Vista Center,
Av. Lins Petit, 320, Salas 401/402
CEP: 50070-230
Telefone: (81) 3222-5054
Fax: (81) 3222-5081

Düsseldorf
Pellon & Associados Europe LLP
Kaiserswerther Str. 199
40474 Düsseldorf - Alemanha
Tel: (0049) 211 687 857 78
Fax: (0049) 211 687 857 79

corporativo@pellon-associados.com.br
www.pellon-associados.com.br

