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Vamos às compras
● A mais recente mina de ouro pontocom está nos

sites de compras coletivas, tipo o Peixe Urbano e

outras dezenas. Oferecendo descontos absurdos,

eles são irresistíveis mesmo. Não é por acaso que

crescem os rumores de que a Google vá comprar o

gigante Groupon. Seria uma operação de uns US$

2,5 bilhões. É a fome com a vontade de vender. E,

em se tratando de Google, um tiro certeiro.

A Google tem o maior
banco de dados sobre a
maioria dos internautas do
mundo. E isso já lhe pro-
vocou muitos problemas,
por parte dos defensores
da privacidade na rede — o
que, de certa maneira, me
parece uma contradição
em termos.

O motivo da reclamação é
que tudo o que a gente pro-
cura no Google fica arma-
zenado um tempo em seus
zilhões de servidores espa-
lhados pelo planeta. Em paí-
ses mais afeitos à privaci-
dade, a empresa foi proibida
de fazer isso porque deixaria
o cidadão vulnerável demais
aos interesses alheios.

A questão é que, se a Go-
ogle sabe que costumo pro-
curar informações sobre o
Botafogo, por exemplo, cer-
tamente terá em seu cardá-
pio de anunciantes alguma
oferta relativa ao grande ti-
me. Hoje, o site faz isso exi-

bindo anúncios junto com o
resultado da busca. Mas, pe-
lo que o mercado anda di-
zendo, essa abordagem já
não tem sido mais tão efi-
ciente quanto antigamente.

Com a compra do Grou-
pon, portanto, seria a vez
de a Google ir direto ao
ponto. E faria isso através
de um meio mais direto, o e-
mail (sem trocadilho), que é
a arma nada secreta dos
sites de compras coletivas.
Como tem muito dinheiro
em caixa e sabe que não é
preciso reinventar a roda, a
Google assina o cheque,
compra o Groupon, mistura
os dados e vai à luta. Qual a
chance de dar errado?

■ ■ ■ ■ ■ ■

Por falar nisso, o Peixe
Urbano criou o Peixe-à-Por-
ter, com ofertas de grifes
como Isabela Capeto, Che-
cklist, Mara Mac, Afghan,
Cavendish e Forum.

Cada qual com seu cada qual
● Sexta-feira passada foi o tal do Black Friday nos EUA,
dia em que tradicionalmente o comércio por lá faz
promoções gigantes, pela proximidade com o Dia de
Ação de Graças, comemorado na véspera. Pois bem:
desta vez, a data movimentou US$ 648 milhões em
vendas online, ou 9% mais que em 2009. Ótimo resultado.

Por aqui, tentaram fazer algo parecido. Mas é outra
cultura. A gente não se liga no Dia de Ação de Graças.

● NATAL: Está no ar o BlackBerryShop.com.br, que
vende acessórios oficiais para os queridinhos
BlackBerry. São cinco categorias: cabos, capas, áudio,
carregadores e Bluetooth.

Aniversário sem comemoração
● Prezados vereadores do
Rio: completou um ano de
tramitação, sábado passa-
d o , o p ro j e t o d e l e i
491/2009, que reduz para
2% o ISS das empresas do
setor de informática no mu-
nicípio. Desde a primeira
iniciativa, ainda no governo
(?!) Cesar Maia, já são cinco
anos de espera. No mundo
da tecnologia, é tempo de-
mais da conta...

A atual versão foi enca-
minhada pelo prefeito
Eduardo Paes e aprovada
em primeira votação em ju-
nho. Como de costume, no
entanto, o projeto caiu no
esquecimento — até por-
que, em ano de eleições, o
legislativo fica ainda mais
lento que de costume.

Só que quem quer pro-
duzir tem pressa. É impor-
tante que o projeto seja
aprovado ainda este ano,
para que possa vigorar já
em 2011. O tempo ruge.
Afinal, outros municípios
do país já saíram na frente
e oferecem condições mais
favoráveis para quem qui-
ser investir por lá. E depois
vem o discurso de que o
Rio está precisando de
uma forcinha dos empre-
sários etc. etc.

Para marcar o aniversá-
rio, o Seprorj lançou um
abaixo-assinado para que
os cerca de dez mil em-
presários do setor na ci-
dade registrem seu descon-
tentamento.

Será que os vereadores
só funcionam na pressão?

■ ■ ■ ■ ■ ■

Em tempo: hoje é o Dia
Internacional de Segurança
em Informática. Para marcar
a data, o Seprorj lança o
projeto Wardriving Day. Per-
guntarão por aí: precisava
ser em inglês? O negócio é
que wardriving é como os
gringos chamam a prática de
buscar pelas ruas — usando-
se um smartphone ou um
notebook, por exemplo — as
redes sem fio abertas e, por-
tanto, sem segurança.

Em parceria com a Clavis
e a Green Hat, o projeto
pretende alertar justamen-
te sobre a importância da
segurança da informação
em redes sem fio. A turma
circulará pelas ruas de vá-
rias cidades, começando
pelo Rio, e vai divulgar suas
descobertas. Promete boas
surpresas.

Mais info em <www.com
putersecurityday.org>.

Bem na foto
● A Positivo fechou o terceiro trimestre do ano com
14,1% no mercado total de computadores do país.
Já são 24 trimestres consecutivos no topo do ranking.
De acordo com a IDC, a Positivo agora é a 14a- maior
fabricante de PCs do mundo.

YouTube pega carona no sertanejo e
inicia transmissão ao vivo no Brasil
Organização espera um milhão de internautas assistindo a show via web

Bruno Rosa

● O YouTube, site de vídeos da
americana Google, inicia hoje
uma nova fase no Brasil com
sua primeira transmissão ao
vivo. Às 20h, começa o “You-
Tube Sertanejo Live”, show fei-
to exclusivamente para a web
que contará com a participa-
ção dos cantores Luan San-
tana, Bruno & Marrone, Victor
& Leo, João Bosco & Vinícius e
Michel Telo.

Os números são grandiosos.
Mais de um milhão de inter-
nautas são esperados para as-
sistir a mais de duas horas de
apresentação em tempo real. Se-
gundo fontes do setor, a Skol
teria pago entre R$ 1 milhão e R$
2 milhões pelo patrocínio do pro-
jeto. Seria o maior valor já co-
brado pelo YT no mundo.

Mas o YouTube quer ir além.
Em dezembro, a empresa irá rea-
lizar a transmissão de outro
show ao vivo. Em 2011, a ideia é
criar um calendário de eventos
na internet, com a participação
de cantores estrangeiros. Na lista
está ainda a realização de cam-
peonatos esportivos. Hoje, o Bra-
sil é o quinto país que mais
assiste a vídeos do site da Go-
ogle, com 24,179 milhões de
usuários com mais de 15 anos,
segundo a consultoria comScore.
EUA, Japão, Alemanha e Reino
Unido lideram o ranking.

O evento de hoje contará
com a participação de cem
funcionários da Google do
Brasil e dos EUA. As 15 câ-
meras irão filmar o evento,
que acontece em São Paulo,
e transmitir as imagens.

— A transmissão ao vivo é um
caminho que não tem volta. É um
conteúdo premium. Nos EUA, o
YouTube transmitiu ao vivo, em
novembro de 2008, um show do
U2, e o Brasil foi o terceiro país
quemaisassistiuàapresentação.
Hoje, a música é o interesse
principal — diz Flávia Simon,
gerente de marketing da Google.

Sertanejo tem mais buscas
que Madonna e Beyoncé
A escolha do sertanejo foi sim-

ples. É que, no Brasil, o volume
de busca por informações dos
cantores do estilo é maior que de
nomes globais, como Madonna,
Beyoncé e Rihanna. Só no You-
Tube, os músicos que irão se
apresentar hoje têm mais de 350

milhões de transmissões. Até on-
tem, a página do evento já con-
tabilizava 1,2 milhão de exibi-
ções. Dentro da estratégia da
Google, os fãs escolhem as mú-
sicas que irão tocar.

Até hoje, só EUA, Inglaterra e
Coreia do Sul tiveram esse tipo
de evento. Na Índia, houve trans-
missão de evento esportivo. No
Brasil, o projeto é bancado pela
Skol, que criou um comercial
específico para internet sobre o
evento. Segundo Pedro Earp, di-
retor de marketing de Skol, o
objetivo é ressaltar o caráter de
inovação da marca:

— A internet é, depois da TV,
o segmento que tem mais in-
vestimos. Queremos estar on-
de os consumidores estão.

Para especialistas, como Da-
vid Reck, da Enken Comunica-
ção Digital, o segmento de ví-
deos ganha com a distribuição
rápida da informação, como
acontece nas redes sociais. Bru-
no Chama, da Kindle, lembra
que a Google tem um sistema
que consegue medir a veloci-
dade do computador do usuário
e, com isso, fornecer uma qua-
lidade de vídeo compatível.

Alexandre Schiavo, presiden-
te da Sony Music Brasil e da Day
1 Entertainment, lembra que o
evento é um marco no país:

— Não vai mais existir a bar-
reira de percepção entre as telas
do computador e da TV. Tivemos
de adaptar a tecnologia, pois a
mecânica é diferente. ■

A reinvenção do velho camundongo
O game ‘Epic Mickey’ retoma o jeito malandro do célebre personagem Disney

Pedro Giglio

● Em uma época dominada por
fuzileiros espaciais carecas, sol-
dados de elite, guerreiros em
mundos mitológicos e outros he-
róis mais carregados de testos-
terona, não é fácil ser um ca-
mundongo de bermuda no mun-
do dos videogames. A verdade é
que Mickey, o icônico perso-
nagem de Walt Disney que com-
pletou 82 anos no último dia 18,
mudou muito desde sua estreia
no desenho animado “Steam-
boat Willie”. Foi-se o tempo em
que ele era mais bagunceiro e
aprontador; quem o vê hoje em
dia encontra um personagem
simpático, certinho demais...

No que depender de Warren
Spector — game designer en-
volvido na produção de clás-
sicos do PC como “Deus Ex”,
“System Shock” e “Thief” —,
isso está prestes a mudar com
“Epic Mickey”, jogo de aventura
exclusivo do Wii lançado hoje
em vários países, inclusive o
Brasil. Spector é o diretor da
Junction Point Studios, produ-
tora fundada em 2005 e com-
prada pela Disney em 2007.

Derramamento de tinta
inicia a aventura

O jogo é ambientado no De-
serto dos Desenhos, um mundo
onde vivem as criações aban-
donadas ou rejeitadas de Disney.
Seu primeiro habitante é
Oswald, o Coelho Sortudo, per-
sonagem de Disney criado antes
de Mickey. Em certa ocasião, o
herói entra no lar do Yen Sid e,
inadvertidamente, bagunça a or-
dem das coisas ao derramar
tinta e diluente na maquete do
Deserto. Vendo a besteira que
fez, Mickey foge, sem saber a
gravidade do seu problema...

Isto dá poderes ao vilão Man-
cha Negra, que corrompe aquele
mundo — tornando a vida de
Oswald um verdadeiro tormento
—, e cabe a Mickey resolver a

encrenca, voltando tempos de-
pois. Munido de pincel mágico e
diluente, o jogador pode criar ou
apagar elementos do mundo, en-
frentando monstruosidades ro-
bóticas criadas pelo Cientista
Louco — um monte de máqui-
nas capengas que serviriam de
companhia para Oswald, inspi-
rados pelos personagens clás-
sicos da Disney — e outros vi-
lões. O jogo alterna sequências
3D e 2D, incluindo referências às
produções e parques da gigante
do entretenimento.

Mas o que torna essa aven-
tura do personagem tão dife-
rente de suas incursões pas-
sadas no mundo dos games?
Afinal, Mickey já teve papéis em
“Magical Quest”, “World of Il-
lusion” e “Kingdom Hearts”. A
resposta é simples: um mundo
onde suas atitudes e decisões
têm influência no jogo.

— O que os jogadores que não
são necessariamente grandes
fãs do Mickey podem esperar é o
tipo de experiência baseada em
escolhas que todos os meus
jogos tiveram até hoje — diz

Spector em entrevista ao GLO-
BO. — Do ponto de vista da
jogabilidade, você pode até não
ver os mesmos tipos de con-
sequências vistas em “Deus Ex”
e “Ultima”, mas eu certamente
não abandonei essas raízes.

Exemplo disso é a própria
aparência de Mickey. Se o jo-
gador realiza feitos mais heroi-
cos e bondosos — como salvar
um dos moradores de uma en-
rascada — o herói fica com um
visual mais altivo. Agora, se op-
tar por um estilo menos sim-
pático (vai que deixar de salvar
um inocente rende vantagens
em dinheiro?), Mickey ficará
com uma aspecto mais man-
chado e sujo. Além disso, tam-
bém são alteradas as recom-
pensas e a percepção do per-
sonagem pelos coadjuvantes.
Duas partidas poderão ser bem
diferentes entre si.

Spector é um fã ferrenho da
obra de Walt Disney há tempos e
faz questão de homenagear as
criações do mestre da animação
em toda parte do jogo. Vai ser
mais um atrativo. ■

Reprodução

EM TEMPO real: projeto contou com apoio da Skol, que teria pago o valor mais alto já cobrado pelo YT no mundo
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EUA fecham
lojas on-line

piratas
● Agências governamen-
tais americanas fecha-
ram 82 nomes de domí-
nios internet em que fun-
cionavam lojas on-line
acusadas de vender pro-
dutos piratas ou que in-
fringiam direitos auto-
rais, como filmes, musi-
cas, óculos, bolsas etc.

Um site de busca e
download de Torrents
também foi capturado
pelas autoridades. A lis-
ta completa de domí-
nios sequestrados po-
d e s e r v i s t a e m
<bit.ly/fechados>.

Segundo o IDG Now,
os Departamentos de
Justiça e de Segurança
Interna dos EUA emiti-
ram mandados em oito
estados americanos, vi-
sando a acabar com os
lucros dessas lojas vir-
tuais.

A iniciativa aproveitou
o ensejo das compras na-
talinas, período em que
esses sites são muito
procurados por suas
ofertas a baixos preços.

Uma página de adver-
tência é estampada na
home de quase todos os
sites cujos domínios fo-
ram sequestrados, infor-
mando que a ICE (Im-
migration and Customs
Enforcement), braço in-
vestigativo do Departa-
mento de Segurança In-
terna dos EUA, capturou
aquele nome de domínio
por infração da lei.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 nov. 2010, Economia, p. 36




