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Pelo controle
do Twitter

N

a semana passada, o Twitter anunciou a compra do
Tweetdeck, um dos clientes mais populares para
acessar o serviço de microblogs. Saiu por US$ 50
milhões. É o capítulo mais recente de uma briga
dura, às vezes desleal, pelo controle da segunda rede social
mais popular do planeta.
A empresa Twitter não tem total controle sobre a rede Twitter.
Foi essa falta de controle que permitiu à rede que crescesse. E é
esta falta de controle que ameaça a sobrevivência da empresa.
Existe uma outra empresa, a UberMedia, que está disputando
espaço e conseguindo avançar um palmo por vez.
Quando uma empresa nasce no Vale do Silício, seu objetivo inicial
jamais é fazer dinheiro. O primeiro desafio é criar uma audiência.
Quem apresenta um serviço ou produto que cative muita gente
consegue financiamento. Quando já está grande e encorpado,

alguém procura um modelo de negócios.
No total, mais de um quarto de todas as
Com o Twitter, também foi assim. Sua tática
mensagens na rede Twitter nascem de softwaFoi a falta de controle res que pertencem à UberMedia. Ou seja: ela é
para crescer foi permitir a quem quisesse que
lançasse aplicativos para acessar a rede. Há
pela maneira que um número
que permitiu à rede que responsável
um grande número de clientes, com inúmeras
imenso de usuários percebe o Twitter. E pode,
qualidades, feitos para todo tipo de comcrescesse. E é isto que portanto, ditar como a propaganda vai ser
putador, smartphone e tablet. Hoje, segundo
recebida por estes. Pode, até, publicar sua
análise da Sysomos, 42% de todas as pequenas ameaça a sobrevivência própria propaganda. Um Twitter do B.
mensagens via Twitter são publicadas por
A guerra fria entre Twitter e UberMedia
da empresa
aplicativos que não pertencem ao Twitter.
correu tensa durante todo o ano de 2010.
Assim como o Facebook, a trupe do Twitter
Em fevereiro, o Twitter cortou o acesso à
decidiu seguir o modelo Google para fazer
rede de alguns dos softwares concorrentes.
dinheiro: propaganda inteligente. O objetivo é apresentar tweets Alegava que estavam infringindo suas políticas. É um lance
de vez em quando que tenham mais ou menos a ver com a arriscado. Se nega ao inimigo espaço, também cria inconversa que os usuários estão levando. Só que há um problema: satisfação entre um quarto dos usuários que mais usam o
Google e Facebook têm quase que controle total de como suas serviço. O acesso foi logo restabelecido.
redes são usadas. O Twitter, não.
A UberMedia estava negociando para comprar o TweetDeck,
A maneira mais popular de twittar é pelo site do Twitter. segundo cliente mais popular do Twitter. Em março, chegou a
Ainda segundo o levantamento da Sysomos com base em 500 circular a notícia de que a compra havia sido fechada por US$
milhões de tweets, 35% das mensagens nascem lá. Mas 16% 30 milhões. Aí veio o silêncio. Deve ter havido uma negociação
nascem do aplicativo UberSocial, da UberMedia.
tensa e um leilão pesado. O TweetDeck, com seus 13%, agora
A UberMedia pertence a Bill Gross, um empreendedor pertence ao Twitter. Se tivesse conseguido comprar, Gross
conhecido e respeitado no Vale. Foi ele quem criou o Picasa, começaria a se aproximar da margem dos 40%.
popular software de fotografia que hoje pertence ao Google, e
Seria dono de quase metade do Twitter sem ter a posse da
é o fundador da IdeaLab, uma das incubadoras mais im- empresa.
portantes do início da internet. Mais do que isso, Gross
A briga ainda não acabou e não há inocentes. Assim como o
inventou o conceito de propaganda relacionada a busca — a Twitter corta acesso a aplicativos populares, a UberMedia ameaça
ideia que fez do Google uma potência. Não é qualquer um.
criar um sistema de publicidade que funcione independentemente
Nos últimos meses, Gross tem comprado vários clientes dos idealizadores da rede. Gross ameaça mais: sugere que pode
de Twitter, e o UberSocial é só o maior dentre estes. Na lista criar uma rede à parte. É claro que é uma jogada arriscada, mas se
estão inclusos, também, Echofon (9,2% dos tweets) e alguém tem chance de conseguir, será ele.
Twidroyd (o mais popular dentre celulares Android).
No fim, um ainda depende do outro.
siga a coluna: @pedro.doria
E-mail para esta coluna: pedro.doria@oglobo.com.br
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 maio. 2011, Economia, p. 25.

Fábrica de iPad será em Jundiaí. Governo prepara incentivos
MP para atrair investidores do setor sai nos próximos dias: ideia é que Brasil vire centro mundial de produção de tablets
Eliane Oliveira
BRASÍLIA. Jundiaí, no interior
de São Paulo, ganhou a batalha
para receber a fábrica de iPads
e iPhones da taiwanesa Foxconn, instalada na China desde
1988, após disputar a preferência com outros municípios
paulistas, fluminenses e mineiros. Mas outras cidades deverão ter a oportunidade de
receber uma indústria do setor
nos próximos anos. Dentro de
poucos dias, o governo editará
medida provisória criando incentivos fiscais para atrair in-

●

Games de
computador sob
a ótica da arte
Exposição celebrará
o visual de títulos ao
longo de 40 anos

vestidores e fazer do Brasil um
centro mundial de produção
de tablets, semicondutores e
componentes para a montagem dos equipamentos.
Com a MP, que estenderá os
mesmos benefícios concedidos
atualmente a computadores
pessoais, o governo espera não
apenas a concretização de investimentos de US$ 12 bilhões,
anunciados pela Foxconn há
cerca de 15 dias, durante visita
da presidente Dilma Rousseff à
China. Segundo explicou ao
GLOBO um funcionário do primeiro escalão do governo bra-

sileiro, os recursos serão usados na produção e não apenas
na montagem para a Apple,
como ocorrerá inicialmente a
partir de julho.
— O Brasil está sendo sondado por várias empresas interessadas em vir para cá. No
ano passado, fomos o terceiro
maior mercado em vendas de
computadores — disse.
Hoje, laptops e notebooks
no valor de até R$ 4 mil são
isentos de PIS e Cofins. Também haverá redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com isso, o

tablet, considerado hoje um
palmtop, ficará com uma carga
tributária menor, graças à mudança de classificação a ser
efetuada pela Receita Federal.
Transferência de tecnologia
como contrapartida
Por outro lado, o governo
brasileiro vai exigir contrapartidas em troca dos benefícios —
como investimentos e transferência de tecnologia, contratação majoritária de mão de obra
nacional e o respeito a um índice de nacionalização (parcela
de componentes usados na pro-

no envolvidas no projeto, a
Apple já enviou ao Brasil os
primeiros lotes de componentes, máquinas e equipamentos
para a montagem local do tablet, vindos da Ásia. Também
serão enviados à China, para
treinamento, cerca de 200 engenheiros eletrônicos e técnicos brasileiros.
O grupo taiwanês é líder em
tecnologias de 3G, tanto no design quanto na manufatura.
Contrata um milhão de trabalhadores e produz para Dell, HP,
Nokia, Sony e Ericsson. Para a
Apple, fornece iPad e iPhone. ■

Briga por iPad 2 deixa feridos na China
No Reino Unido, a rainha Elizabeth II encomenda novo tablet da Apple, segundo ‘The Sun’
AP

André Machado

O Museu de Arte Smithsonian,
em Washington, vai elevar os
games à categoria de arte. A
instituição planeja para 2012 a
exposição “The art of video games”, que pretende exibir jogos
de várias eras (desde os anos
70) destacando seu pioneirismo
nas artes gráficas digitais e também sua ousadia narrativa, reinventada ao longo das décadas.
O projeto examinou 240 games com a ajuda de um conselho de experts da indústria de
jogos, de mídia e de outros
bambas. Também elegeu os games por votação — quase 120
mil pessoas no mundo todo
contribuíram com um total de
3,7 milhões de votos para eleger
os 80 games da lista final.
Entre eles, estão clássicos como Pac Man, SuperMario 64,
SimCity, Tomb Raider e muitos
outros. Para Arthur Protásio, coordenador do CTS Game Studies, da Fundação Getulio Vargas, a iniciativa da exposição é
louvável, embora tenham faltado alguns títulos importantes.
— Por exemplo, o GTA 3
(Grand Theft Auto 3). Normalmente ele é visto sob o prisma
da violência, mas a verdade é
que proporcionou uma grande
liberdade de escolha, inovou
nos gráficos e mostrou aspectos da cultura americana ligados ao cinema, por exemplo. —
Também faltou o The Sims, em
que o gamer pode planejar uma
vida inteira e que foi jogado por
usuários de faixas etárias e gêneros diferentes.
Os games selecionados para a
exposição podem ser vistos neste PDF: http://bit.ly/llcSIh. ■

dução final fabricados exclusivamente no Brasil).
Uma missão técnica da Foxconn chega ao Brasil até o fim
desta semana, para um encontro com representantes dos
ministérios das Comunicações, de Ciência e Tecnologia,
do Desenvolvimento e das Relações Exteriores. Um dos assuntos a serem tratados consiste em quando a empresa
deixará de fazer a montagem
dos equipamentos, passando
a produzir displays com tela
sensível fora da Ásia.
Segundo pessoas do gover-
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CHINESES FERIDOS após confusão na frente da Apple Store em Pequim

● Duas pessoas ficaram feridas após uma
briga na fila para a compra do iPad 2 na
frente da loja da Apple em Pequim. O novo
tablet acabou de chegar à China. De
acordo com a jornal “South China Morning Post”, a briga pelo iPad 2 ocorreu no
sábado. Os usuários relataram que um
funcionário estrangeiro com uniforme da
Apple usou os punhos e uma espécie de
bastão contra clientes, pessoas que estavam furando fila e cambistas que se
aproveitavam do grande interesse dos
consumidores para revender seus aparelhos recém-comprados. Por causa do
tumulto e da fúria dos usuários contra o
funcionário, a loja teve que fechar temporariamente, após uma janela ter sido
quebrada.
Ding Wencheng, uma das vítimas que
foi levada à emergência de um hospital
local, disse ao “Legal Evening News” que
estava em pé na fila para comprar um
iPhone para sua esposa, quando um fun-

cionário da Apple gritou com as pessoas
em inglês. Wencheng, que não entendeu o
que o funcionário quis dizer, disse que foi
agredido, posto para fora da fila e ferido
na boca e na cintura. Uma outra vítima
sofreu ferimentos na cabeça. O ferido
afirmou que não era cambista nem estava
tentando furar fila. Os feridos foram levados para o hospital.
Enquanto isso, em Londres, a rainha
Elizabeth II pediu à sua equipe que compre um iPad para ela. A rainha se encantou
com o tablet da Apple depois de experimentar o dos netos, afirmou ontem o
jornal “The Sun”. Uma fonte disse ao
jornal que ela ficou impressionada com a
facilidade de uso e a leveza do aparelho. O
“Sun” ainda sugeriu alguns aplicativos
que a soberana poderia baixar: a versão
para iPad do jornal; o Vouchercloud, que
dá descontos em lojas e restaurantes; e o
Bowlingual, que promete “traduzir” os
latidos de cães.

Facebook leva leitor a sites de notícias
Pesquisa nos EUA mostra que Google ainda domina tráfego, mas rede social avança
● SÃO FRANCISCO. O Facebook
vem assumindo um papel cada
vez maior na divulgação de notícias on-line, mesmo que o Google ainda seja a principal via de
acesso aos sites de jornais. Essa
é uma das conclusões apontadas
por um estudo do Projeto para
Excelência em Jornalismo, do
instituto americano Pew Research Center, divulgado ontem.
Este analisou os dados da
consultoria Nielsen sobre os
25 maiores sites de notícias de
janeiro a setembro de 2010.
Destes, 23 são dos EUA e dois,
do Reino Unido.
Se o Google — tanto o serviço
de buscas como o Google News

— responde hoje por cerca de
30% do tráfego dos sites de
notícias, o Facebook vem avançando e já passou o Twitter no
compartilhamento de links.
O Facebook é responsável
por 3% do tráfego de leitores
em 21 dos sites analisados. Em
cinco destes, essa proporção
fica entre 6% e 8%. “Com cerca
de 500 milhões de usuários em
todo o mundo, a audiência do
Facebook é imensamente
maior que a de qualquer organização jornalística individual”, ressalta o estudo.
As menções e referências
aos links de notícias vêm normalmente de páginas postadas

por amigos na rede social ou de
cliques no botão “Curtir”. Isso
representa um incentivo para
que outros sites de notícias
incorporem o botão para a rede
social em suas páginas.
No Google, o internauta não
chega a um site de notícias por
recomendação de um amigo,
mas depois de buscar um determinado assunto. O estudo
afirma que o Facebook “começa
a se unir ao Google como um dos
atores mais influentes para atrair
leitores para sites de notícias”.
“Se a busca por notícias foi o
acontecimento mais importante da última década, o compartilhamento delas pode ser
SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

um dos mais importantes da
próxima”, afirma o estudo.
Já o microblog Twitter responde por apenas cerca de 1%
do tráfego, apesar de ter mais
de 175 milhões de usuários. A
exceção é o site do jornal “Los
Angeles Times”, no qual o
Twitter tem 3,5% do tráfego, e
o Facebook, 2,05%.
O estudo aponta ainda que
boa parte dos leitores (34%) é
casual: visita um site ocasionalmente e fica pouco tempo. Apenas 7% são considerados fiéis,
sempre retornando e ficando em
torno de uma hora. São exceções
os sites da CNN (18% de leitores
fiéis) e da ESPN (20%). ■
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SONY: Playstation
Network só deve voltar
ao ar em junho
$$$: Oferta pública
inicial da LinkedIn
avalia empresa de
rede social em mais
de US$ 3 bilhões
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Acompanhe a cobertura
de tecnologia e de mídia
no Twitter:
twitter.com/digitalemidia
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