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PONTOS-CHAVE

● Participação

‘Dois perus não formam
uma águia’, diz rival

Negócios

● Concorrência
Com o iPhone, a Apple redefiniu
o mercado de smartphones,
celulares que funcionam como
computadores de bolso, colo-
cando pressão sobre a finlande-
sa Nokia

3,1%
foi a fatia da Microsoft no merca-
do de smartphones no quarto tri-
mestre de 2010, comparada a
7,2% no ano anterior

Alimentos. Lucro da Pilgrim’s
sobe 24% no quarto trimestre

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

O site The Huffington Post contra-
tou jornalistas veteranos para
melhorar o conteúdo do seu noti-
ciário. Entretanto, parte signifi-
cativa dos seus leitores prefere
artigos como o que foi publicado
esta semana: “Chelsy Davy e o
príncipe Harry: felizes juntos?”
O texto de duas sentenças foi
apenas um veículo para um con-
junto de fotos do casal, sem qual-
quer notícia. Mas “Chelsy Davy”

foi um dos nomes mais procura-
dos no Google naquele dia e, lo-
go depois da publicação, o artigo
se tornou um dos primeiros
links que explodiram nos resulta-
dos de busca do Google.

Este é um exemplo de uma ar-
te e ciência na qual The Huffing-
ton Post se destaca: a otimiza-
ção para mecanismos de busca
(SEO, na sigla em inglês). O ter-
mo se refere a uma ampla varie-
dade de táticas para fazer com
que os usuários visitem um site
na internet, como escolher tópi-
cos para artigos baseados nas pa-
lavras-chave mais procuradas.

Como o Google é a porta de
entrada da rede para vários usuá-
rios, a SEO tornou-se uma obses-
são para muitos editores da re-
de, e os mais bem-sucedidos
usam a estratégia em graus varia-

dos. Mas o consenso é que o au-
mento da concorrência por leito-
res entre jornais, revistas, blogs
e sites transformaram a busca
em prioridade – com isso, as em-
presas passaram a adotar novas
técnicas, como explorar ao máxi-

mo as mídias sociais.
A capacidade do Huffington

Post de usar essas táticas a fim
de aumentar o número de leito-
res foi uma das razões que levou
a AOL a adquiri-lo por US$ 315
milhões. A Demand Media, que

administra sites como o eHow e
Answerbag.com e valoriza a oti-
mização para mecanismos de
busca provavelmente mais que
qualquer outro veículo, captou
US$ 151 milhões em uma oferta
pública de ações em janeiro.

Qualidade. Modelos como es-
tes poderão preparar o caminho
para um jornalismo lucrativo na
era “pós-impressão”, segundo
analistas – ou, como outros te-
mem, levar a mídia online a publi-
car artigos de baixa qualidade es-
critos para apelar aos buscado-
res e não aos leitores.

A SEO é “absolutamente es-
sencial”, afirma Rich Skrenta, di-
retor executivo do motor de bus-
ca Blekko. No entanto, ela acres-
centa que a ferramenta pode ser
o fim da qualidade da mídia onli-
ne. “No início, os sites tinham
um conteúdo realmente ótimo,
mas agora se deram conta de que
quanto maior a SEO, maior o lu-

cro, e a pressão faz realmente
com que a qualidade caia.”

Existe uma indústria da otimi-
zação do motor de busca e de mí-
dias sociais, e muitos profissio-
nais com esse tipo de conheci-
mento encontraram emprego
nas empresas de mídia online. Al-
gumas das estratégias incluem a
inclusão de palavras-chave que
as pessoas podem pesquisar, tí-
tulos enigmáticos que leitores
não resistem em clicar e numero-
sos links para outros artigos.

Além de escrever artigos ba-
seados nas buscas mais comuns
no Google, o Huffington Post es-
creve títulos como “Veja: Christi-
na Aguilera se atrapalha com o
hino nacional”. Muitas vezes,
usa as frases mais buscas no Goo-
gle em seus artigos. Com essas
técnicas, 35% das visitas ao site
em janeiro vieram de buscado-
res, contra os 20% da CNN.com,
informa a consultoria Hitwise. /

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Na rede, o que importa são as palavras-chave

Nokia fecha acordo com a Microsoft
para enfrentar a Apple e o Google

● Mudança
A perda de participação no mer-
cado de smartphones fez com
que o canadense Stephen Elop
substituísse o finlandês Olli-
Pekka Kallasvuo (foto) no co-
mando da Nokia

BECK DIEFENBACH/REUTERS

LEON NEAL/AFP
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Uma parceira estratégica com
a Microsoft é a nova aposta da
Nokia para quebrar o domínio
da Apple e do Google no merca-
do de telefones inteligentes. A
maior fabricante de celulares
do mundo decidiu colocar na
geladeira o seu sistema opera-
cional, o Symbian, e adotar o
Windows Phone 7, um anún-
cio aguardado com suspense
pela indústria e recebido com
ceticismo, já que as ações da
companhia reagiram em forte
queda.

“Essa é uma corrida com três
cavalos”, afirmou o presidente
da Nokia, Stephen Elop. O objeti-
vo é claro: a empresa quer final-
mente conseguir espaço no mer-
cado de smartphones e se colo-
car como uma competidora de
peso junto aos atuais líderes. “O
anúncio de hoje muda a dinâmi-
ca da indústria para sempre.”

A briga promete ser boa.
Maior fabricante de celulares do
mundo, a Nokia vem sofrendo
desde o lançamento do iPhone,
da Apple, em 2007. A chegada do
Android, da Google, só piorou a
situação e deixou claro que a em-
presa finlandesa enfrentava difi-
culdades para responder às ino-
vações tecnológicas que trans-
formaram os concorrentes em
desejos de consumo.

A chegada de Elop à liderança
da empresa, vindo da Microsoft
em setembro do ano passado, foi
mais uma tentativa de mudar
sua atuação no mercado. E o pró-
prio presidente reconhece a ne-

cessidade de transformações.
Tanto que descreveu a Nokia co-
mo uma “plataforma em cha-
mas”, numa carta encaminhada
aos funcionários nesta semana.

Muito se especulou sobre qual
seria a opção da empresa. Uma
possibilidade seria adotar o siste-
ma do Google, algo que foi real-
mente estudado. Mas chegou-se

à conclusão de que a Nokia seria
apenas mais uma fabricante a
oferecer o Android.

Inovação. A parceria com a Mi-
crosoft oferece a possibilidade
de diferenciação, argumentou
Elop, porque não se trata apenas
de um acordo para a compra de
licença do Windows Phone 7. A

Nokia poderá ajudar a guiar e de-
finir o futuro do sistema opera-
cional da nova parceira. “O acor-
do vai produzir inovação”, afir-
mou o presidente da Microsoft,
Steve Ballmer.

Uma das oportunidades cria-
das pelo acerto é o desenvolvi-
mento de tablets no futuro. Ne-
nhum detalhe sobre o tema foi

dado hoje, mas o presidente da
empresa finlandesa deu um si-
nal claro de que poderá atuar nes-
sa área. “Poderemos fazer isso”,
reconheceu.

A opção pela parceria com a
Microsoft era a preferida das
operadoras de telefonia celular,
já que potencialmente fortalece
mais um sistema operacional.

“Falei com vários presidentes de
operadoras hoje e existe apoio
para nossa parceira porque cons-
trói um novo balanço na indús-
tria”, disse Elop. Se traz nova op-
ção para as operadoras, também
representa fonte de escolha para
os consumidores, argumenta a
Nokia.

Depois das tentativas sem su-
cesso de enfrentar a concorrên-
cia no mercado de smartphones,
o anúncio da empresa não ficou
livre de ceticismo e foi visto co-
mo mais positivo para a Micro-
soft. O principal questionamen-
to dos investidores é sobre o pe-
ríodo de transição para o novo
sistema operacional, estimado
entre um e dois anos.

O Symbian continuará sendo
comercializado, mas a empresa
prevê a migração dos clientes pa-
ra o Windows Phone 7 ao longo
desse período, o que precisa pas-
sar também pela aguardada que-
da de preço do sistema da Micro-
soft. Analistas questionam qual
será o impacto sobre os resulta-
dos durante a transição e a em-
presa não forneceu indicações
sobre os números. As ações da
Nokia caíram 14,3% ontem na
Bolsa de Nova York.

A atual baixa penetração do
Windows Phone 7 também é mo-
tivo de dúvidas, além da estrutu-
ra de atuação em conjunto com a
Microsoft, pois a concorrente
Apple opera de forma integrada.

A parceria também significará
ajustes nos quadros da Nokia.
Elop falou sobre uma “redução
significativa” dos postos de tra-
balho, que será feita “o mais rápi-
do possível”.

No alto escalão, foi anunciada
a saída de Alberto Torres, res-
ponsável pelo desenvolvimento
de soluções para a plataforma
MeeGo – que ainda não foi lança-
da e será transformada num “la-
boratório” para o desenvolvi-
mento de nova geração de smart-
phones.

Aplicativos. Pelo acordo anun-
ciado ontem, a finlandesa vai
usar o sistema de buscas Bing,
enquanto a Microsoft adotará o
Nokia Maps. A Ovi, loja de aplica-
tivos e conteúdo da Nokia, será
integrada ao Microsoft Market-
place.

Mobilidade. Fabricante finlandesa anunciou ontem que adotará o sistema Windows Phone 7 como a principal plataforma de
software para seus smartphones, com o objetivo de recuperar o espaço perdido para o iPhone e para os aparelhos Android

Risco. Adequação a buscadores pode baixar a qualidade

LONDRES

O vice-presidente de engenharia
do Google, Vic Gundotra, escre-
veu em seu Twitter, sobre o acor-
do entre Nokia e Microsoft:
“Dois perus não formam uma
águia”. Stephen Elop, presiden-
te da Nokia, respondeu, também

pelo Twitter: “Dois fabricantes
de bicicleta, de Dayton, Ohio,
um dia decidiram voar”, em refe-
rência aos irmãos Wright, consi-
derados os inventores do avião.

Essa troca de mensagens pú-
blicas retrata o clima competi-
ção no mercado de smartpho-
nes. Apesar da animação de

Elop, os analistas interpretaram
a parceria anunciada ontem co-
mo uma “enorme vitória” para a
Microsoft. “Da perspectiva da
Microsoft, foi fantástico”, disse
o analista Pete Cunningham, da
Canalys. Ele destacou que o Win-
dows Phone 7 teve um início len-
to, sem que recebesse priorida-
de dos vendedores.

A empresa de pesquisa Ca-
nalys divulgou na segunda-feira
que a participação total da Micro-
soft nos embarques de smart-
phones no mundo caiu para 3,1%

no quarto trimestre de 2010, con-
tra 7,2% de um ano antes. O An-
droid, do Google, liderou o paco-
te global de smartphones, com
32,9% dos embarques.

Will Stofega, analista da con-
sultoria IDC, considerou o acor-
do uma medida “muito cuidado-
sa e estudada” por parte da No-
kia. “Eles precisarão ser muito
agressivos no prazo para a sua
chegada ao mercado.”

Elop, da Nokia, não infor-
mou ontem quando o primei-
ro aparelho com o Windows

Phone 7 será lançado. O acordo
afastou especulações de que a
Microsoft poderia comprar a No-
kia. Elop disse que a opção “nun-
ca foi realmente discutida”.

“A parceria nasceu do temor
das empresas de ficarem margi-
nalizadas nas mãos da Apple e do
Google, mas não é uma bala de
prata (que resolve todos os pro-

blemas)”, disse o ana-
lista Geoff Blaber,
da CCS Insight. /

AGÊNCIAS INTERNA-

CIONAIS

Parceria. Elop, da Nokia, e Ballmer, da Microsoft, temiam que suas empresas ficassem para trás em telefones inteligentes

Para ganhar audiência,
sites adaptam conteúdo
para a atração de leitores
em serviços de buscas, e
não na qualidade editorial

estadão.com.br
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