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DIGITAL & MÍDIA

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Colunista Convidado

TERÇA-FEIRA
Games e Conexão Global

SÁBADO
Fotografia e Cora Rónai

MAIS DIGITAL&MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

NÃO PERCA! Veja no site os vídeos que fizemos

com o Kinect, da Microsoft, e com o Xperia

ATORES MORTOS-VIVOS: George Lucas quer usar

3D para “ressuscitar” astros do cinema antigo
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia
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Rede social terá vídeos em tempo real
My Yearbook quer dar um passo além do esquema de games do Facebook

Reprodução da internet

A SEÇÃO DE games da rede social: versão Live chega no mês que vem

André Machado

● Redes sociais e jogos têm an-
dado de mãos dadas, especial-
mente depois que o Facebook
iniciou a mania de títulos como
FarmVille, MafiaWars, CaféWorld
e que tais. Entretanto, esses são
jogos quase off-line, porque você
entra na rede, joga e sai, re-
tomando de onde parou numa
futura conexão, que pode não
ser imediata.

De olho nisso, a rede social
My Yearbook (www.myyearbo-
ok.com) está planejando um
mergulho de cabeça num modo
multiplayer mais turbinado. Em
janeiro, ela pretende lançar uma
nova seção no perfil de seus
usuários combinando jogos di-
versos (de tabuleiro, cartas etc)
e permitindo que eles joguem
em tempo real, inclusive com
feeds de vídeo para animar a
brincadeira.Asolução,chamada
My Yearbook Live (http://bit.ly/
fbNwhJ), já está em beta, sendo
testada por um universo limi-
tado de usuários.

O My Yearbook tem um visual
on-line bastante poluído e todo
colorido, claramente mostrando
seu direcionamento ao público
adolescente, embora existam
pessoas de todas as idades lá

dentro. Além da seção de games
(divididos em categorias como
cartas, cassino, estratégia, mul-
tiplayer comum, palavras e ar-
cade), há espaços para selecio-
nar on-line possíveis encontros
às escuras, bater papo, fazer
desafios fotográficos, preencher
quizzes e assim por diante. É
possível se conectar a ele com
uma conta de Facebook, Twitter
ou Myspace, e puxar para lá os
amigos de seu e-mail (embora o
Google não o considere o acesso
feito pelo site totalmente segu-

ro). Uma curiosidade é o di-
nheiro virtual Lunch Money usa-
do no ambiente.

— Você pode ganhá-lo em
games, em desafios com outros
usuários, e pode gastá-lo em
presentes virtuais ou em causas
beneficentes — conta Catherine
Cook, fundadora do site, em
mensagem enviada pela rede.

O faturamento do site, esti-
mado em US$ 22 milhões este
ano, vem do dinheiro virtual
convertido em gastos reais e dos
anúncios (que merecem olhar

atento, pois alguns são daquele
jeito “você é o visitante número
999999” ou “você ganhou um
iPhone 4”). Ele fez parcerias com
desenvolvedores de games co-
mo Viximo, Heyzap e Omgpop
para apresentar títulos mais in-
teressantes que os atuais (se
bem que há uma boa quiz da
“Enciclopédia Britânica”). E a
ideia do Live é reunir pessoas
desconhecidas na “mesa” de jo-
go, não só os amigos dos usuá-
rios, aumentando o networking.

Forte esquema de segurança
contra os espertinhos

O esquema de games em tem-
po real terá um forte sistema de
moderação, para evitar que apa-
reça aquela turma que tira a
roupa no Chatroulette. Como se-
rá preciso estar logado na rede
social para jogar, os modera-
dores poderão rapidamente ba-
nir esse tipo de internauta. Os
usuários do My Yearbook po-
derão escolher com quem que-
remjogaratravésde filtroscomo
gênero, faixa etária e lugar. Tam-
bémhaveráumaespéciedeclas-
sificação dos bons jogadores —
que permanecem nas partidas
até o fim — e dos maus, que
abandonam a disputa, ou ficam
zapeando entre games. ■

Jobs: o melhor executivo deste início de século
MarketWatch confere ao cofundador da Apple o título de CEO da Década por seu sucesso no mundo da tecnologia

Bloomberg/2-6-2010

STEVE JOBS: cofundador da Apple, conseguiu reerguer a empresa com produtos criativos e belo design

● LOS ANGELES. Não há como
negar que, para a turma que
gosta de tecnologia, esta pri-
meira década do século 21 se-
rá para sempre lembrada co-
mo a época em que Steve Jobs
ressuscitou a marca da maçã e
a elevou ao topo das empresas
do setor. Para fazer justiça ao
CEO (ou seja, o principal exe-
cutivo) e cofundador que tirou
a Apple da beira da falência e
conduziu-a a um sucesso co-
mercial gigantesco, o site Mar-
ketWatch.com acaba de eleger
Jobs o CEO da Década.

“Por liderar uma triunfal su-
bida ao topo do mundo da
tecnologia, desenvolver com-
putadores e aparelhos que vi-
raram a mesa do mercado e
proporcionar ao seus inves-
tidores um retorno fenomenal,
Steve Jobs é o CEO da década”,
escreveu o MarketWatch, site
considerado especializado no
mercado financeiro e ligado ao
grupo Wall Street Journal.

Empresa vale mais
que a Microsoft

O texto “de premiação” do
site ressalta que, nesta déca-
da, Steve Jobs e a Apple — com
seus aparelinhos revolucioná-
rios iPod, iPhone e iPad —
conseguiram prosperar mes-
mo enquanto o resto dos EUA

estava patinando em crises em
vários setores da economia.

“As ações da Apple flores-
ceram, parando apenas quan-
do a saúde de Jobs foi posta
em dúvida. Enquanto suas
ações subiram a um patamar
43 vezes maior do que há uma
década, o Standard & Poor’s
500 caiu 7%”, afirma o site.

De fato, a empresa registrou
resultados positivos inespe-
rados até mesmo para seus
mais acionistas mais otimis-
tas. Em apenas nove anos, o
volume de vendas da Apple
saiu de US$ 5,4 bilhões, em
2001, para US$ 65,2 bilhões em
2010. Ao longo da década, as
vendas da empresa somaram

US$ 229 bilhões. No mesmo
período, seu número de fun-
cionários subiu de 8.500 para
46 mil, em todo o mundo.

Não é por acaso, portanto,
que hoje a companhia está no
primeiro lugar na indústria de
tecnologia, com valor de mer-
cado estimado em US$ 285 bi-
lhões. Conseguiu a proeza de

ultrapassar sua grande rival, a
Microsoft, que hoje vale cerca
de US$ 220 bilhões.

De acordo com o Mar-
ketWatch, cada mil dólares in-
vestidos na Apple no fim de
2000 estão valendo, neste fim
de ano, cerca de US$ 43 mil.

Um executivo criativo
e detalhista ao extremo

A caminhada da Apple deve
muito a Jobs, figura tão con-
trovertida quanto admirada
em todo o mundo corporativo.
Às vezes, até mesmo exage-
radamente. No MarketWatch,
por exemplo, o presidente da
Endpoint Technologies, Roger
Kay, chegou a comparar a im-
portância de Jobs à de Thomas
Edison e de Graham Bell.

Exagero, talvez, mas a ver-
dade é que Jobs foi criativo e
tomou para si a responsabi-
lidade de reerguer a Apple na
década de 90. Ele tinha sido
expurgado da empresa alguns
anos antes, após sucessivos
fracassos no lançamento de
alguns produtos. A Apple qua-
se morreu.

De volta à empresa, já em
1996, Jobs — detalhista ao ex-
tremo — decidiu investir em
produtos que seduzissem o
consumidor com design e efi-
ciência. Deu certo. ■

Custo das
redes irrita
operadoras

● Operadoras de telefo-
nias europeias afirmam
que Google, Apple e Fa-
cebook deve ajudar a pa-
gar os custos bilionários
dos investimentos em re-
de necessários para aten-
der a sua demanda por
serviços de banda larga.

— Essas empresas es-
tão inundando as redes
sem qualquer incentivo
— disse recentemente o
CEO da France Telecom,
Stéphane Richard.

Na conferência La Web,
em Paris, fizeram coro à
queixa Franco Bernabe,
da Telecom Italia, e Cesar
Alierta, da Telefónica, no
que pode virar uma guer-
ra contra as empresas de
internet. À medida que
mais consumidores aces-
sam a internet em apa-
relhos móveis, o custo
das redes pode reduzir a
receita das operadoras.

Ibope: classes A e B continuam na
liderança do comércio on-line do país
Internautas gastam R$ 118, em média, nas compras via internet

● SÃO PAULO. O consumidor
brasileiro que realiza compras
via internet pertence, em sua
maioria, às classes A e B e
gasta, em média, R$ 118, se-
gundo pesquisa divulgada on-
tem pelo instituto Ibope Mídia.
De acordo com o levantamen-
to, as classes A e B respondem
por 61% das compras reali-
zadas na Web, seguidas pela
classe C (35%), e D e E que,
juntas, somam apenas 4%.

Entre os consumidores de
lojas online, aqueles que têm
entre 25 e 44 anos são maioria,
equivalentes a 48% do total. A
idade média dos compradores
online é de 33 anos.

O estudo apontou ainda que
os homens realizam mais com-
pras via internet que as mu-
lheres, respondendo por 54%.

Pessoas solteiras também são
mais propensas ao comércio
eletrônico, com 49%.

Rio e São Paulo, juntas, cor-
respondem a 37% do total dos
compradores online do país.

Livros são os produtos
preferidos do internauta
Ainda segundo a pesquisa,

cerca de 80% dos usuários
acessam a rede para comparar
preços, enquanto 25% buscam
um carro novo e 18% realizam
compras profissionais.

O levantamento, realizado
com 2.500 pessoas entre maio
e junho, apontou também
que, nos últimos seis meses,
66% das pessoas realizaram
de uma a cinco compras on-
line, sendo que 30% gasta-
ram, pelo menos, R$ 224.

Os livros ocuparam a lista
dos produtos preferidos por
30% dos internautas, seguidos
por telefones e acessórios pa-
ra celulares (20%), eletrodo-
mésticos (18%) e itens de tec-
nologia como câmeras digitais
e tocadores de MP3 (17%).

Entre os internautas consul-
tados, 25% pretendem com-
prar, nos próximos seis meses,
câmeras digitais, 17% buscam
celulares com câmera e tec-
nologia 3G e 15% planejam ad-
quirir um iPhone.

O instituto realizou o es-
tudo nas cidades de São Pau-
lo, Rio, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba, Distrito Fe-
deral e Goiânia, além de mu-
nicípios do interior paulista e
das regiões Sudeste, Sul e
Nordeste. ■

Angry Birds arrasam quarteirões
Game dos pássaros violentos já vendeu 12 milhões de cópias

● O sucesso do jogo Angry Birds,
para iPhone e outros celulares, foi
traduzido em números ontem por
Mikael Hed, principal executivo da
produtora Rovio, para o site Te-
chcrunch. O game já vendeu 12 mi-
lhões de cópias e teve cerca de 30
milhões de downloads do aplicativo
gratuito. A maioria da receita vem da
publicidade no iPhone.

Hed disse que acredita no sucesso
do modelo de publicidade e aposta
que no futuro muitos outros aplicativos
terão receita gerada desse modo.

Para o executivo, o lado comercial fun-
ciona melhor com o iPhone por haver
apenas uma única loja, que concentra o
registro de todos os usuários.

— É uma maneira ótima de se capturar
usuários a longo prazo.

Hed promete versões de console do jogo
para o ano que vem e vê com bons olhos uma
adaptação para o Facebook, mas não revela

planos concretos nesse sentido. Bonecos
dos Angry Birds estão sendo fabricados na
China, e a empresa já está vendendo estoque
que estará disponível apenas em fevereiro.

O game foi lançado originalmente para
iPhone em 2009. Seus jogadores devem usar
uma espécie de estilingue para lançar pás-
saros sobre porcos pendurados em estru-
turas, com o objetivo de destruir todos os
porcos. Hoje, o jogo também está disponível
para as plataformas Android e Symbian.

Reprodução

Sucesso chinês nos EUA
Empresas estreiam bem na bolsa

● NOVA YORK. As ações de duas companhias que são
consideradas como o YouTube e a Amazon.com da China
dispararam em suas estreias em bolsa de valores dos
Estados Unidos ontem. A companhia de vídeo on-line
Youku.com abriu a US$ 27, disparando 110,9% sobre o
preço da oferta pública inicial de US$ 12,80. As ações
chegaram bater US$ 29,56.

Enquanto isso, os papéis da varejista on-line China
Dangdang abriram a US$ 24,50, valor 53,1% acima do preço
inicial de US$ 16.

Até agora, neste ano, empresas chinesas dando seus
primeiros passos nos EUA estão registrando retornos de
cerca de 30%, conforme dados da Thomson Reuters. Esse
percentual contrasta com os cerca de 23% para todos as
ofertas públicas iniciais nos EUA este ano, já incluindo
companhias baseadas na China.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 dez. 2010, Economia, p. 34.




