
Mapa do tablet. O infográfico feito pelo eBay mostra para onde foram os 12 mil iPad 2 vendidos por
meio de seu serviço nas duas semanas após o lançamento nos EUA. O Brasil aparece como 12º destino

● Novaferramentaé
maisuma tentativa
defazerfrente
aocrescimento
doFacebook

49,2
POR CENTO é quanto o merca-
do de smartphones deve crescer
até o fim do ano, segundo a IDC

450 mI
DE APARELHOS é a projeção
de vendas de smartphones para
o fim de 2011, se levados em
conta todos os fabricantes

39,5
POR CENTO é a fatia de merca-
do atualmente dominada pelo
líder Android, do Google

45,4
POR CENTO é fatia de mercado
que os celulares Android devem
ter em 2015, de acordo com a
projeção da pesquisa da IDC

NÚMEROS

CHEFIA

Google troca de
CEO nesta segunda
Hoje é o último dia de Eric Sch-
midt na chefia executiva do
Google. Em janeiro, foi anuncia-
do que Larry Page, cofundador
da empresa, vai assumir o cargo
de CEO. Schmidt, que está na
companhia desde 2001, conti-
nuará atuando como conselhei-
ro e executivo, mas, agora, foca-
do em relações comerciais e go-
vernamentais.

IPAD 2

Tablet já pode ser
vendido no Brasil
O iPad 2 foi homologado pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), o que signifi-
ca que a Apple já tem autoriza-
ção para vender o aparelho ofi-
cialmente no Brasil. No docu-
mento de homologação, o apare-
lho recebeu a mesma classifica-
ção do modelo anterior e foi
incluído nas categorias “trans-
ceptor de radiação restrita” (no
modelo apenas com conexão
Wi-Fi) e “estação terminal de
acesso” (no modelo com 3G).
Ainda não há previsão para o
início das vendas oficiais no
País – o primeiro modelo do
iPad foi homologado no Brasil
em agosto de 2010 (a versão
3G) e setembro (modelo Wi-
Fi), mas só começou a ser vendi-
do no início de dezembro. Se-
gundo uma pesquisa da GfK, o
tablet da Apple é o objeto de
consumo mais desejado pela
maioria dos brasileiros: 57% dos
entrevistados comprariam um
iPad se o preço fosse menor.

O RETORNO

Jack Dorsey volta a
ser CEO do Twitter
Depois de ter se afastado para
se dedicar à sua startup, Jack
Dorsey voltou ao cargo de presi-
dente-executivo do Twitter,
empresa que ajudou a fundar.
Agora, Dorsey vai acumular car-
gos: supervisionará o dia a dia
do Twitter e vai continuar to-
cando seu novo empreendimen-
to, o sistema de pagamentos
móveis Square.

SERVIDOR

17,9 mi
DE VISITANTES únicos foi
quanto atingiu o Facebook em
fevereiro deste ano

32,4 mi
DE VISITANTES únicos foi a
marca da rede social do Google
no mesmo mês

65,7
POR CENTO foi o aumento de
visitas únicas que o Facebook
teve nos últimos seis meses.
No mesmo período, a audiência
do Orkut cresceu 2,85%

Claire Cain Miller
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The New York Times
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A Cheezburger Network
comprou o Know Your Me-
me, site que explica os prin-
cipais virais da internet

O aplicativo Migrakut
copia álbuns de fotos do
Orkut para o Facebook

BRIGA BOA

25/3: a acusação da Nokia
de que a Apple estaria vio-
lando suas patentes foi
julgada improcedente

No Brasil, Facebook segue
crescendo. Orkut estagnou.
Não podia ser diferente: dados
da ComScore mostram que,
pela primeira vez, o Facebook
ultrapassou a metade do
visitantes únicos do Orkut.

O Google lançou Talk Gu-
ru, robô que responde a
perguntas e mostra resul-
tados de busca via Gtalk

29/3: a Nokia entra com
uma nova acusação con-
tra a Apple, em uma bata-
lha que vem desde 2009

O Cloud Drive, da Amazon,
armazena músicas na nu-
vem e toca via streaming

Mais uma vez, o Google tenta fi-
car mais social, embora ainda es-
teja pagando o preço pelos erros
que cometeu nessa área. Ele lan-

çou na quarta, 30, mais uma ten-
tativa de ferramenta social, o bo-
tão +1. No mesmo dia, encerrou,
com a Comissão Federal do Co-
mércio (FTC na sigla em inglês),
o caso em que foi acusado de abu-
sos relativos à política de privaci-
dade ao lançar o Buzz, em 2010.

Segundo o acordo firmado en-
tre Google e FTC, a empresa se
comprometeu a adotar um pro-
grama de privacidade, além de
concordar em pagar US$ 16 mil
em multas para eventuais futu-
ras descrições enganosas da polí-
tica de privacidade. A acusação e
a decisão são inéditas, segundo a
própria FTC.

Curtiu? O botão +1 permite que
as pessoas recomendem sites
nos resultados buscas e nos
anúncios a seus amigos. Sim, o +1
é bem parecido com o botão Cur-
tir do Facebook. E logo mais, vai
dar para incluir um botão +1 em
qualquer página, como hoje
acontece com o Curtir. Mas, se-
gundo Matt Cutts, um dos princi-
pais engenheiros do Google, que
esteve à frente do desenvolvi-
mento do +1 e é chefe de webs-
pam da empresa, o botão do Goo-
gle é diferente porque “é útil exa-
tamente ali onde você busca e
não fica te atrapalhando enquan-
to você faz outras atividades”.

O lançamento do +1 e as acusa-
ções da FTC destacam dois dos
maiores problemas do Google
hoje: o aumento da concorrên-
cia do Facebook e as constantes
críticas relativas a privacidade.

O Google, que tenta há tem-
pos tornar seus serviços mais so-
ciais, está sob intensa vigilância
devido ao amplo acesso que tem
aos dados pessoais de usuários.
Mas, ao mesmo tempo, precisa
encarar a concorrência do Face-
book, que atrai cada vez mais
tempo e informações dos usuá-
rios e dólares de publicidade.

Para piorar para o lado do bus-

cador, cada vez mais pessoas se
voltam para a rede social para fa-
zer pesquisas, como “qual o me-
lhor lugar para passar as férias”.
Elas confiam mais na indicação
de um amigo do que num motor
de busca anônimo. Com o botão,
+1, o Google quer personalizar
os resultados das buscas.

Cutts enfatiza que a compa-
nhia aprendeu com as críticas ao
Buzz – seu lançamento em feve-
reiro de 2010 desencadeou uma
avalanche de reclamações de
usuários e defensores da privaci-
dade porque incluía automatica-
mente os contatos de e-mail nas
redes sociais.

Cutts destacou muitas vezes
que o que será compartilhado no
+1 é estritamente público. “Se vo-
cê não quer recomendar sites a
seus amigos nem divulgar suas
recomendações ao mundo, bas-
ta não clicar no botão +1”, diz.
Com o +1, o Google quer persona-
lizar os resultados de busca.

O nome +1 vem de uma gíria de
internet que sinaliza que a pes-
soa aprovou o que outra disse.

Quando estiver logado na con-
ta Google, o usuário poderá cli-
car o botão +1 nos resultados de
busca para recomendar aquela
página. E, ao consultar os resulta-

dos, verá quantos usuários reco-
mendaram um site, além de ver
quais de seus amigos aprovaram
aquele link. Quando alguém re-
comenda um resultado de busca
que conecte, por exemplo, a um
hotel e, mais tarde, esse hotel
anunciar no Google, a recomen-
dação aparecerá no anúncio.

O Google encontra pessoas
que os usuários conhecem por
meio do Gmail, do Gtalk, do Rea-
der e do Buzz. Mais tarde, inclui-
rácontatosdeoutros serviços,co-
mo Twitter e Flickr. O Facebook
não será incluído, pois os dados
compartilhados ali não são consi-
deradas públicas, diz Cutts.

Práticas. Nas acusações contra
o Google, a FTC disse que a com-
panhia violou sua própria políti-
ca sobre privacidade ao usar in-
formações das contas de Gmail
dos usuários no Buzz sem a auto-
rização destes. A FTC espera que
o acordo tenha consequências
em todo o setor. “Achamos que
muitas das disposições desta or-
dem são boas práticas e espera-
mos que sejam obedecidas em to-
do o setor”, diz Jessica Reich, do
Departamento de Proteção do
Consumidor da FTC. /TRADUÇÃO
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