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Democracia à
moda egípcia

N o último dia 11, o premiê britânico, David Cameron, foi
a público reclamar das mídias sociais. Sua frase: “O
fluxo livre de informação pode ser usado para o bem
mas também para o mal”. Ele cogitou bloquear acesso

às redes para impedir mais saques. Não o fez. Quem o fez foi a
polícia do Bart, metrô de San Francisco, na Califórnia. Blo-
queou acesso aos celulares pelos passageiros para impedir
que se comunicassem para organizar um protesto. Às vezes, a
censura vem de onde menos se espera.

Cameron está certo: comunicação, digital ou não, pode ser
usada para o mal. Temos uns 12.000 anos de história desde que
o homem começou a viver em cidades e uns 3.800 desde que o
rei babilônico Hammurabi apresentou suas leis de convívio
social por escrito. Já se pensou muito sobre o assunto, já se viu
de tudo. Protestos no metrô e uns dias de saque são, no

mínimo, motivo fútil para coibir liberdades.
Não é que o direito à livre expressão seja

absoluto. Nem o mais radical dos filósofos
pró-liberdade achava isso. Era John Stuart
Mill. (Britânico, diga-se, nascido em Lon-
dres como Cameron.) Mill não considerava
que existissem ideias que devessem ser
proibidas de circular. Ele via, apenas, que
em algumas circunstâncias certas ideias
extremas podem ser ruins. Desejar a morte
de alguém numa conversa informal é de
mau gosto. Pedir a morte de alguém perante
uma massa em fúria na frente da casa do
sujeito periga terminar com sua morte de
fato. O contexto faz toda a diferença.

Mill tinha medo era de governo e de uma ditadura da
maioria. Coisa de inglês de fins do século XIX, no processo de
inventar o que são nossas democracias modernas. As li-
berdades de qualquer um falar o que pensa e de qualquer
grupo se organizar são o melhor antídoto para ambos.

Mesmo que a maioria pense diferente, um conjunto mi-
noritário tem o direito de discordar. Sociedade livre é assim. Se
governos são necessários para garantir essa liberdade com
todos seus instrumentos, que vão da polícia ao acesso a
hospitais e educação, eles também são uma constante ameaça.
O governante tem poder. Uma hora, todos eles sentem aquela
vontadezinha de coibir a conversa. Acontece com mais fre-
quência entre os Chávez e Mubaraks do mundo. Premiês
britânicos são também suscetíveis. E se sentem mal com-
preendidos quando alguém acusa o golpe.

Não há dúvidas de que houve crime cometido por sa-
queadores nas cidades inglesas. Cortar o acesso a redes

sociais ou a telefones celulares pune todo
mundo. Em situações extremas, esse tipo de
medida pode impedir que gente se fira. Mas
nem a monarquia ou o Parlamento estiveram
ameaçados, o Estado de Direito permaneceu
em pleno funcionamento.

Cameron só ameaçou. Na Califórnia foi pior.
Há três anos, a polícia do metrô que interliga
San Francisco às cidades vizinhas matou um
cidadão desarmado. Quando o policial res-
ponsável foi absolvido pela Justiça, um grupo
decidiu reclamar. Para impedir o protesto,
alegando segurança, a mesma polícia do Bart
cortou acesso às antenas de celular do sub-

terrâneo. Todos os dias, centenas de milhares utilizam aqueles
trens, incluindo gente que mora em San Francisco e trabalha
no Vale do Silício. Logo onde.

EUA e Reino Unido, com a França, inventaram o que cha-
mamos de democracia. Sim, houve e há muita criança tra-
balhando em chão de fábrica, muita gente excluída. A História do
mundo foi toda assim. O que essa mistura de democracia e
capitalismo construiu lentamente, no entanto, foi um sistema que
vai se moderando, se consertando, se ajustando. Põe prato de
comida na mesa de gente pobre e cria novidades num ritmo
acelerado. John Stuart Mill tinha razão: por pior que seja a
mensagem, tudo começa com a garantia de que podemos
conversar, nos reunir e nos responsabilizar pelas consequências
de nossos atos. Perante o crime há Justiça. Da próxima vez que
alguém na Síria ou China cortar acesso à internet, dirá com
cinismo que tem limite, e no Ocidente há quem concorde.

A tecnologia é só um meio. Mill também tinha razão em
temer o ditadorzinho na barriga de todo governante.
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Setor de games lucra com a venda
de itens virtuais em títulos gratuitos
Faturamento com objetos em jogos sociais já chega a US$ 1 bilhão

● COLÔNIA, Alemanha. O aumen-
to do número de pessoas que
jogam videogames gratuitos
passou a oferecer ao setor uma
fonte adicional de receita: os
milhões de dólares gastos em
produtos virtuais e opcionais. Só
nos jogos gratuitos em redes
sociais, como os da Zynga no
Facebook, o faturamento anual
já passa de US$ 1 bilhão (no
mercado mundial, esse número
— incluindo itens virtuais com-
prados em mundos on-line —
chega a US$ 7,3 bilhões, segundo
a consultoria In-Stat).

Os jogos gratuitos, no pas-
sado vistos como uma praga
pelo setor de videogames, agora
estão se provando lucrativos pa-
ra os produtores, que conse-
guem convencer usuários a pa-
gar por roupas ou ferramentas
virtuais que melhoram a expe-
riência de jogo. De acordo com
uma pesquisa da associação de
videogames alemã Bitkom, no
começo deste mês, 45% dos
usuários alemães optavam por
jogar apenas versões gratuitas.

Usuários gastam até C 1,5 mil
por uma espada rara

Matthias Helmund, diretor de
desenvolvimento de produtos
móveis na Exozet, uma produ-
tora alemã de jogos, diz que o
público-alvo dos jogos de US$ 70
para consoles de videogame se

reduz gradualmente, à medida
que os usuários se acostumam a
jogos gratuitos ou que custam
US$ 0,99 no iPad, da Apple.

— Mas as pessoas não ne-
cessariamente gastam menos,
porque os fãs podem se dispor a
gastar centenas de dólares com
uma experiência de jogo que
realmente os agrade. Com isso,
alguns terminam gastando mais

do que se tivessem comprado
um jogo caro — afirma.

A Bitkom constatou que 43%
dos usuários alemães gastam
dinheiro em jogos que requerem
pagamento antes que possam
ser jogados, com gasto médio
mensal de C 15.

— Mas alguns jogadores de
títulos gratuitos gastam quantias
muito maiores numa única tran-

sação — até C 1,5 mil (US$ 2,11
mil) — por uma espada rara ou
armadura especial, em certos ca-
sos—dizChristianFunk,analista
na Kaspersky Lab.

Segundo Funk, só no site de
leilões eBay havia recentemente
3.641 itens virtuais à venda para
o jogo on-line “World of War-
craft”, negociados ao preço mé-
dio de C 132,33 (US$ 186,40). ■

AFP

USUÁRIO EXPERIMENTA jogo em celular na feira Gamescon, na Alemanha: games grátis geram receita

Fim de tablet da HP
confirma força do iPad
Touch Pad é sucesso de vendas por US$ 99
nos Estados Unidos: liquidação total

● NOVA YORK. O cancelamento
súbito do tablet Touch Pad, da
HP, depois de apenas sete se-
manas de vendas, serviu para
lembrar que as grandes empre-
sas da tecnologia, até o mo-
mento, não conseguiram con-
quistar nem mesmo uma fração
do mercado do iPad, da Apple.

Emclimade liquidação total, a
HP reduziu em até 75% o preço
do tablet Touch Pad nos Estados
Unidos, depois de ter anunciado
o encerramento da produção do
aparelho. Como resultado, pela
primeira vez o produto esgotou
nas prateleiras e nos sites das
varejistas. O preço da versão de
16GB caiu de US$ 399 para US$
99. O do aparelho de 32GB bai-
xou de US$ 449 para US$ 149.

Mesmo assim, o TouchPad
acompanhará o Streak, da Dell,
ao cemitério dos tablets, en-
quanto as vendas fracas de ou-
tros produtos concorrentes su-
gerem que novos nomes serão
acrescidos a essa lista.

— Tablets que não sejam o
iPad simplesmente não vendem
no varejo. Essa é a mensagem
clara dos acontecimentos dos
últimos dias — diz Mark Gerber,
analista da empresa de pesquisa
e investimento Detwiler Fenton.

Outros tablets que não con-
seguiram conquistar os consu-
midores incluem o Eee Pad
Transformer, da Asus, e o Xoom,
da Motorola Mobility, recente-

mente comprada pelo Google. O
PlayBook, da Research in Mo-
tion, também recebeu críticas
muito negativas e tem registrado
vendas fracas.

De forma semelhante, rivais
da Apple não se saíram bem ao
criar software para tablets. O
sistema iOS, da Apple, respon-
deu por 61,3% do segmento no
segundo trimestre, mais que o
dobro dos 30% detidos pelo An-
droid, da Google, seu concor-
rente mais próximo. A Microsoft
tinha apenas 4,6%, e a RIM, 3,3%,
segundo a Strategy Analytics.

Google pode virar o jogo
com a compra da Motorola
Mas o cenário pode mudar. A

decisão da Google de adquirir a
Motorola Mobility torna mais
difícil a situação para a Apple,
porque oferecerá à gigante de
internet do mundo aparelhos
em que será possível exibir seu
software com destaque — exa-
tamente como a rival.

As atenções agora estão vol-
tadas ao novo modelo da Go-
ogle, que une o software para
smartphones e tablets, o que
deve encorajar programadores a
optar pela plataforma e criar
aplicativos melhores. A Micro-
soft também pode se provar
uma ameaça ao lançar o Win-
dows 8, seu software para ta-
blets, mas isso não deve acon-
tecer antes do final de 2012. ■

Do porta a porta ao ‘face to face’
Magazine Luiza cria venda direta nas redes sociais

Lino Rodrigues
lino.rodrigues@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. Com a explosão do tráfego das
redes sociais, a venda porta a porta está
migrando para a internet. Hoje, já são mais de
78 milhões de brasileiros conectados, e boa
parte dos acessos (85%) tem como destino os
sites de relacionamento. De olho nesse pú-
blico, o Magazine Luiza, um dos pioneiros do
comércio eletrônico do país, passou a oferecer
a parentes e amigos de seus mais de 20 mil
funcionários a montagem de “vitrines” em
suas páginas pessoais no Orkut e Facebook.
Nessas “vitrines”, serão ofertados até 60 pro-
dutos, e o “divulgador” terá direito a uma
comissão em cada venda.

Numa segunda fase, clientes e especialistas
(arquitetos, por exemplo) também poderão
montar suas lojas nas redes sociais. Em nove
meses, a meta é atingir dez mil “divulgadores” e
chegar a um milhão de clientes.

— Será algo parecido com as vendedoras da
Avon e da Natura, mas utilizando as redes
sociais. Em vez de porta a porta, a venda será

clique a clique — comparou o diretor de
Marketing da varejista, Frederico Trajano.

Antes da montagem das lojas, os indicados
terão que fazer um cadastro no site do Ma-
gazine Luiza. Só depois de aprovados e es-
colhidos os 60 produtos que irão para a vitrine
virtual, eles poderão iniciar as vendas. A pri-
meira seleção de “divulgadores” começou on-
tem. A cada mercadoria vendida, o Magazine
Luiza pagará uma comissão que varia de 2,5% a
4,5% — valor que será depositado na conta
bancária do “lojista”. Todo o processo de venda
é feito na página de relacionamento, mas, no
momento do pagamento, o comprador será
direcionado para o site da empresa.

Segundo Trajano, o projeto visa a direcionar
o consumidor para as páginas dos amigos nas
redes sociais antes da compra, aumentando a
presença do varejista no mercado eletrônico.
Hoje, as vendas pela internet do Magazine Luiza
representam 15% do seu faturamento, que
chegou a R$ 5,7 bilhões em 2010.

— Antes as pessoas trocavam informações,
agora elas poderão comprar na própria rede
social que queremos explorar — disse ele.

Skype compra GroupMe
por US$ 85 milhões
Empresa ‘startup’ tem serviço de mensagens
que pode operar em qualquer tipo de sistema

● SÃO FRANCISCO. A Skype, em-
presa de telefonia pela inter-
net, acertou a compra do
GroupMe, uma startup que for-
nece serviços de mensagem
para smartphones. O valor da
transação e os termos do acor-
do não foram divulgados ofi-
cialmente pelas duas compa-
nhias. Entretanto, o site All
Things Digital afirma que pes-
soas familiarizadas com a tran-
sação disseram que a Skype
vai pagar cerca de US$ 85 mi-
lhões pela empresa. Fundada
em Nova York durante um
evento do site TechCrunch, a
companhia iniciante está no
mercado desde abril de 2010.

Atualmente, o software é uti-
lizado para o envio de mais de
100 milhões de mensagens por
mês, e especula-se que a em-

presa tenha chegado à casa de
milhões de usuários.

A GroupMe oferece seus ser-
viços para iPhones (iOS), Bla-
ckBerries e aparelhos com An-
droid. A empresa desenvolveu
um aplicativo gratuito para
que pessoas possam enviar
mensagens para grupos de
destinatários que usam dife-
rentes plataformas em seus
smartphones, valendo-se de
um único software para chat.
Recentemente, a companhia
também lançou uma versão
para Windows Phone 7.

A Skype — que foi comprada
em maio pela Microsoft por
US$ 8,5 bilhões — deve utilizar
a tecnologia da GroupMe em
parceria com o software de
streaming de vídeo Qik, que
adquiriu no começo do ano. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.




