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União Europeia investiga possível subsídio à AFP
Se condenada, agência teria que devolver ao governo francês dez anos de pagamentos considerados ilegais

● BRUXELAS. Reguladores da
União Europeia investigam se o
governo da França está inje-
tando dezenas de milhões de
euros ilegalmente na agência
de notícias France Presse
(AFP). A suposta ajuda estatal
teria potencial de distorcer o
mercado e iria de encontro às
regras da UE. A investigação já
provoca grande preocupação
entre os funcionários da agên-
cia de notícias francesa.

O diretor-executivo da AFP,
Emmanuel Hoog, disse que a
agência espera evitar o “cenário
mais obscuro”, em que seria
obrigada a devolver para o go-
verno francês o equivalente a
dez anos de pagamentos con-
siderados ilegais.

O governo francês repassa
anualmente à agência C111,65
milhões em pagamento por as-
sinaturas para seus ministé-
rios e gabinetes, montante

que, segundo a Comissão Eu-
ropeia, responde por 40% da
receita da agência.

Em carta enviada à missão da
França na UE no dia 22 de agos-
to, a Comissão Europeia disse
que uma análise preliminar in-
dicou que o dinheiro do governo
“poderia constituir um auxílio
estatal”, algo incompatível com
as normas da UE.

No texto, a Comissão disse
que “a suposta ajuda à AFP teria

o potencial de distorcer a con-
corrência e afetar as transações
entre os Estados membros”.

Amelia Torres, porta-voz do
departamento de competição,
ressaltou que a investigação es-
tá em estágio preliminar.

Uma decisão desfavorável se-
ria um duro golpe contra AFP, a
terceira maior agência de no-
tícias do mundo em termos de
receita, com 2.900 funcionários
em 165 países. Baseada em Pa-

ris, a AFP compete globalmente
com AP e Reuters.

Se os pagamentos forem con-
siderados ilegais, a Comissão
Europeia “poderia ordenar um
fim imediato ao financiamento
público (...) e forçar a AFP a
reembolsar o Estado” pelos sub-
sídios repassados nos últimos
dez anos, escreveu Hoog a sin-
dicalistas na segunda-feira. “Este
seria, obviamente, o mais obs-
curo dos cenários para nós”.

Hoog disse não esperar que o
órgão regulador europeu tome
medida tão drástica. Ele acha
mais provável que a Comissão
ordene que se evite repasses
futuros. Os sindicatos de fun-
cionários da AFP e os gerentes
da agência vão se reunir ama-
nhã para discutir a questão. Os
sindicatos estão convocando
uma greve de 12 horas na sexta
para que os funcionários não
faltem à reunião. ■

Sony finalmente entra na briga dos tablets
Modelos S e P pretendem diferenciar-se da mesmice que domina o mercado

‘Financial Times’ decide
abandonar a App Store
Jornal rejeitou exigências da Apple● NOVA YORK e BERLIM. A Sony

apresentou ontem dois ta-
blets: o "S", com controle re-
moto universal e o “P”, do-
brável. A expectativa é se di-
ferenciar de uma série de con-
correntes que já disputam o
mercado. O “S” tem tela de 9,4
polegadas e conexão Wi-Fi.
Nos EUA, seu modelo de 16GB
custará US$ 499, enquanto o
de 32GB, US$ 599 — mesmos
preços do iPad 2 da Apple,
com conectividade e capaci-
dade de memória iguais.

As vendas do “P” começarão
no final do ano, com distri-
buição exclusiva pela opera-
dora americana AT&T, ainda
sem preço definido.

O tablet S da Sony serve
como controle remoto para rá-
dios, decodificadores de TV a
cabo e televisores de várias
marcas. O aparelho tem um
design curvo que se asseme-
lha a uma revista virada para
tornar mais simples o uso com
uma mão, afirma a companhia.
O segundo modelo lançado pe-
la companhia, o P, tem 4GB de
memória e é equipado com
duas telas de 5,5 polegadas
que se dobram quando o usuá-
rio fecha o aparelho. O modelo
também possui conexão à rede
celular 4G.

Os tablets da Sony vêm
com serviço gratuito de
download de filmes e vídeos e

versão de teste de serviço de
músicas. Segundo a compa-
nhia, os aparelhos também
podem ser usados para jogos
do PlayStation original.

Pelo menos um especialista
que testou o modelo S não tem
tanta certeza disso.

— Eu não acho que ele tenha a
mesma sensação, design e qua-
lidade de montagem que tanto o
iPad 2, quanto o Galaxy Tab, têm

agora — disse Tim Stevens, edi-
tor-chefe do blog “Engadget”.

— Honestamente não acho
que este será o tablet que real-
mente catapultará a Sony à
liderança da plataforma An-
droid, que é onde precisa estar
se quiser ser número dois do
mercado — acrescentou.

Os tablets da Sony — apre-
sentados pela primeira vez em
abril — rodam o sistema ope-

TABLETS DA Sony: o da esquerda é o S, com função de controle remoto, e o outro é o P, um dispositivo dobrável

AFP Photo/Odd Andersen

EUA contra fusão entre AT&T e T-Mobile
Governo lança ofensiva legal contra acordo; operadora vai reagir na Justiça

● WASHINGTON e NOVA YORK. A
administração do presidente
Barack Obama lançou ontem
uma ofensiva legal para bar-
rar a aquisição de US$ 39
bilhões da T-Mobile pela
AT&T, o que representa o
maior desafio para o acordo
até agora e inflige à opera-
dora americana um revés po-
tencialmente custoso.

A AT&T planeja combater a
decisão do governo judicial-
mente, e analistas dizem que
a empresa deve ser obrigada
a fazer grandes concessões
— incluindo a venda de di-
versos ativos centrais a seus
negócios — para aquietar re-
guladores.

As ações da segunda maior
operadora de telefonia dos
EUA (atrás apenas da Verizon
Wireless) chegaram a cair
mais de 5%. Se a aquisição
não se concretizar, a AT&T
pode ter de pagar uma taxa
de separação e benefícios,
como concessões de espec-
tros, avaliados em cerca de
US$ 6 bilhões.

O Departamento de Justiça
dos EUA, num processo en-
caminhado à uma corte fe-
deral, disse que eliminar a T-
Mobile como concorrente se-
ria desastroso para consu-
midores e resultaria em au-
mento de preços, particular-
mente porque a empresa ad-
quirida é considerada uma
pioneira em pacotes de te-
lefonia de baixo custo.

— A maior surpresa é o
timing. Muitos esperavam,

Reuters

UM CELULAR de cada operadora: se fusão malograr, prejuízo bilionário

Facebook estaria perto de
lançar serviço de música
Segundo fontes, a novidade vai ser lançada
ainda este mês, em conferência da rede social

por causa do tamanho da
operação, das complexida-
des, do que estava em jogo,
que a ação do governo ame-
ricano demorasse mais —
disse Jeffrey Silva, analista
da Medley Global Advisors.

Fusão levaria a grande
concentração no setor

A medida é uma tentativa
de evitar um acordo “fun-
damentalmente falho”, não
uma tática para conquistar
grandes concessões da
AT&T, informou uma fonte
familiar com o processo.

— Se a fusão acontecer,
haverá apenas três operado-
ras que deterão 90% do mer-
cado americano, e a concor-
rência entre os outros com-
petidores em todas as dimen-
sões, incluindo preço, qua-
lidade e inovação, será di-

minuída — disse o vice-pro-
curador-geral James Cole.

O Departamento de Justiça
dos EUA disse permanecer
aberto a negociações com a
companhia.

O acordo também precisa
da aprovação da Comissão
Federal de Comunicações,
que regula o setor.

A AT&T anunciou em mar-
ço que fechara acordo para a
compra da T-Mobile EUA, da
Deustche Telekom, por US$
39 bilhões. A nova empresa
que resultaria da fusão seria
líder do mercado de telefonia
celular, ultrapassando a Ve-
rizon Wireless em número de
clientes.

Ontem, as ações da em-
presa caíram 3,8%, para US$
28,50, enquanto os papéis da
rival Sprint subiram 9%, para
US$ 3,85. ■
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Acompanhe a cobertura
de tecnologia e de mídia
no Twitter:
twitter.com/digitalemidia

racional móvel Android, da Go-
ogle, assim como o Galaxy Tab,
da Samsung e muitos outros
modelos de empresas como
Acer, Asustek e Motorola.

Asvendasmundiaisde tablets
devem mais que triplicar este
ano, para 60 milhões de uni-
dades, segundo a empresa de
pesquisa IHS iSuppli. Para 2015,
a expectativa de vendas é de
275,3 milhões de unidades. ■

Rennan Setti*
rennan.setti@oglobo.com.br

● O aguardado serviço de
música do Facebook será lan-
çado ainda este mês, rela-
taram ontem diversos sites
especializados. A plataforma
permitirá aos usuários ouvir
músicas diretamente na in-
terface da rede social.

Segundo fontes, a platafor-
ma será fruto de um acordo
entre a rede social e os prin-
cipais sites de música por
streaming — sobretudo Spo-
tify, MOG e Rdio e, possi-
velmente, Pandora e Last.fm
também. O serviço seria
anunciado no fórum de de-
senvolvedores do Facebook,
f8, que acontecerá no pró-
ximo dia 22 de setembro.

Especula-se que o Facebo-
ok terá uma espécie de pai-
nel (Music Dashboard) na
parte inferior da tela, pró-
ximo ao ícone de chat. Nele
haverá um botão para o in-
ternauta tocar e pausar suas
faixas favoritas e visualizar
as canções que ele e seus
contatos ouviram por meio
da plataforma.

Fontes ouvidas pelo site
Mashable disseram que a re-
de social não pretende ar-
mazenar as músicas em seus
servidores, como fazem os
novos serviços de música
por streaming de Google,
Amazon e Apple. Em vez dis-

so, no Facebook, o conteúdo
seria provido pelos sites par-
ceiros da iniciativa.

Há rumores sobre o lan-
çamento desse serviço há
meses. Mas os detalhes sur-
giram ontem pela primeira
vez no site da rede CNBC.

Serviços podem criar
‘player’ especial para a rede

O “Wall Street Journal”
apurou junto a executivos do
setor de mídia — informados
pelo Facebook sobre seus
planos — que o serviço não
passará de uma integração.
Ou seja, além de a rede social
não armazenar em seus ser-
vidores as músicas, os usuá-
rios terão que estar logados
nos provedores (como Spo-
tify) para ouvi-las — embora
as fontes tenham afirmado
que é possível que esses ser-
viços criem um “player” para
que as faixas sejam ouvidas
diretamente no Facebook.

Em nota oficial, o Facebo-
ok, por sua vez, negou que irá
lançar uma plataforma de
música própria:

“Muitos dos principais ser-
viços de música do mundo já
são integrados ao Facebook,
e nós conversamos constan-
temente com nossos parcei-
ros sobre como melhorar es-
sa integração”, disse o co-
municado. ■

(*) Com agências internacionais

● LONDRES. O “Financial Ti-
mes” se recusou a cooperar
com as novas políticas de
publicação na App Store e
retirou seu aplicativo da lo-
ja da Apple após perder
uma batalha para manter
sob sua responsabilidade o
controle sobre os dados
dos clientes, obtidos atra-
vés de assinaturas digitais
via smartphones e tablets.

As duas partes estavam
em negociação há meses,
mas não chegaram a um
acordo, disse ontem um
porta-voz do jornal.

Há dois meses, a Apple
impôs uma restrição obri-
gando todas as assinaturas
de aplicativos hospedados
pelo seu sistema a passa-
rem por sua própria loja,
dando à companhia ame-
ricana o controle sobre os
dados dos assinantes, além
de uma fatia de 30% da re-
ceita de vendas.

A Apple lançou seu pró-
prio serviço de assinatura de
revistas, jornais, vídeos e
música no início do ano , mas
ganhou pouco apoio de gran-
des editoras. Especula-se
que a postura do jornal pos-
sa inspirar outras grandes
empresas a abandonar o iTu-

nes e provocar uma saída em
massa da loja da Apple em
razão de sua postura nos
negócios, que é vista por
muitas empresas como ga-
nanciosa e restritiva.

O lançamento do tablet
iPad em 2010, pela Apple,
criou um novo mercado pa-
ra veículos de comunicação
que tem sido significante
para os lucros no setor.
Atualmente, as assinaturas
digitais do “FT” para iPad
correspondem a cerca de
um quarto de suas vendas
totais. Essas assinaturas au-
mentaram 34%, chegando a
230 mil no primeiro semes-
tre deste ano. Os disposi-
tivos móveis já correspon-
dem a 22% do tráfego no
site FT.com e a mais de 15%
das novas assinaturas.

Num movimento para re-
duzir sua dependência de
Apple e desenvolver apli-
cações mais rapidamente
para tablets com sistemas
operacionais diferentes do
iOS, o “FT” lançou em junho
passado uma versão do seu
aplicativo móvel baseada
na web. Uma versão para a
plataforma Android, da Go-
ogle, é esperada para este
mês ou outubro.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set.  2011, Economia, p. 31.




