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concorrente em potencial
das operadoras de cartão de crédito e de meios de pagamento.

Por enquanto, o pedágio se refere apenas aos jogos. Mas

O sistema funciona da seguinte forma: nos games, muitas

e se o Facebook adotar a fórmula para outros tipos de apli-

vezes o usuário precisa "comprar" moedas virtuais para avançar em fases ou acumular pontos. Essas moedas virtuais
devem ser pagas com dinheiro real, por meio de cartão de crédito ou empresas que viabilizam pagamento online, como a
Paypal, da eBay. O Facebook, hoje, não tem participação nessa
verba. Mas, a partir de 1º de junho, ele vai cobrar uma taxa de

cativos? Há razões para imaginar que isso seja possível.
Como o site caminha para uma possível abertura de capital,
que deve acontecer em 2012, ele p r e c i s a r á a todo custo acelerar a geração de caixa, o que o levará a fazer proezas para
diversificar as receitas. Hoje apoiado em publicidade, o
faturamento da empresa é de US$ 2 bilhões.
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tornou uma plataforma global", diz Sanflago. "Agora, está

O problema é que, ao ancorarem seus aplicativos no

com a faca e o queijo na mão."
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 698, p. 98, 23 fev. 2011.

