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O pacote americano de banda lar-
ga popular sai pela metade do
preço do brasileiro. No Brasil, o
Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL), do governo, criou um
pacote de 1 megabit por segundo
a R$ 35 mensais. Nos Estados

Unidos, as empresas de cabo
Cox, Charter e Time Warner lan-
çaram, juntamente com a Micro-
soft e a Best Buy, um programa
sem fins lucrativos chamado
Connect to Compete, para ofere-
cer a famílias de baixa renda um
plano com a mesma velocidade,
a US$ 9,95 (R$ 17,56).

Segundo a agência The Associa-
ted Press, as velocidade de 1
Mbps é menos de um décimo da
velocidade média oferecida pe-
las empresas de cabo america-
nas. O valor da mensalidade cor-
responde a um quarto do preço
médio. Para ter acesso ao plano,

as famílias precisam ter crianças
que participem do National
School Lunch Program, que ofe-
rece refeições gratuitas ou de bai-
xo custo nas escolas.

Cada família tem o direito de

contratar o plano de baixo custo
por dois anos. Além do acesso,
que se enquadrar no perfil do
programa pode comprar compu-
tadores com Office a US$ 250 na
Best Buy, ou um PC recondicio-
nado da Redemtech por US$ 150.

Apesar de existirem cerca de
35 milhões de casas sem banda
larga nos EUA, somente 5,5 mi-
lhões poderão se beneficiar do
programa.

Razões. Julius Genachowski,
presidente da Federal Communi-
cations Commission (FCC), afir-
mou que a falta da banda larga

afeta a capacidade de se educar e
de encontrar empregos. A FCC é
a agência reguladora de comuni-
cações americana. “A lacuna na
adoção da banda larga nos EUA é
muito grande, e os custos da ex-
clusão digital estão se tornando
cada vez mais altos”, disse Gena-
chowski.

Para quem não consegue com-
prar computadores, o Morgan
Stanley está desenvolvendo um
programa de microemprésti-
mos para instituições financei-
ras comunitárias.

Segundo um estudo do Depar-
tamento do Comércio dos EUA,

a maioria das pessoas que não
têm banda larga afirma que isso
acontece por não estar interessa-
do ou não precisar dela.

Para combater a falta de inte-
resse e de habilidades de infor-
mática, a Best Buy, a Microsoft e
organizações sem fins lucrati-
vos, como America's Promise Al-
liance e United Way, prometem
oferecer treinamento, para
apoiar a iniciativa.

No Brasil, os planos populares
começaram a ser vendidos no co-
meço do mês passado em 344 mu-
nicípios. A expectativa do gover-
no é que, no fim deste ano, o ser-
viço alcance 544 cidades e que,
até 2014, ele esteja presente em
t o d o o P a í s . / A G Ê N C I A S
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Banda larga popular dos EUA custa metade da brasileira

Yahoo, Microsoft e
AOL fecham parceria
Empresas se unem para vender espaço publicitário na internet e combater
o crescente domínio do setor pelos concorrentes Google e Facebook

KIMBERLY WHITE/REUTERS

SAN FRANCISCO

O Yahoo, a Microsoft e a AOL
estabeleceram uma parceria
publicitária para enfrentar o
domínio crescente do Google
e do Facebook sobre o merca-
do de publicidade na web. A
aliança permitirá que cada
uma das companhias venda es-
paço publicitário para ban-
ners nos sites das parceiras, a
partir do começo de 2012.

Os banners são os grandes e
coloridos anúncios que apare-
cem em páginas da web e atraem
empresas interessadas em divul-
gar as marcas de seus produtos
ou serviços. Esses anúncios cos-
tumam ter os preços mais eleva-
dos. Rik van der Kooi, vice-presi-
dente do grupo de publicidade
empresarial da Microsoft, carac-
terizou a parceria, em comunica-
do, como “uma maré que ergue-
rá igualmente todos os barcos”.

“O espírito do acordo é impor-
tante, e nós o recebemos positi-
vamente”, disse Nick Beil, presi-
dente da VivaKi Nerve Center,
parte da holding publicitária Pu-
blicis Groupe. Beil disse que a
aliança é atraente porque expan-
de o potencial de alcance dos
anunciantes que procuram espa-
ço publicitário premium.

Embora as empresas estejam
firmando uma parceria, conti-
nuarão a concorrer ativamente
pelas verbas publicitárias dos
anunciantes e por parceiros de
conteúdo, e cada qual manterá
seus controles sobre as páginas.

Executivos do Yahoo, AOL e
Microsoft não esperam objeções
do Departamento da Justiça
americano, que poderia desapro-
var a parceria porque ela talvez
reduza a concorrência ou afete
os preços da publicidade. “Não
estamos reduzindo a concorrên-
cia, de maneira alguma”, disse
Van der Kooi, em entrevista. “Co-
mo resultado da transparência, a
concorrência só vai aumentar.
Não antecipamos quaisquer
questionamentos desse ponto
de vista.”

Fatia. Tanto Facebook quanto
Google devem elevar sua partici-
pação na publicidade em forma-
to de banner online a 9,3% e
16,3% do mercado dos Estados
Unidos, respectivamente, em
2011, de acordo com estimativas
do grupo de pesquisa eMarketer.

Enquanto isso, AOL, Micro-
soft e Yahoo devem perder mer-
cado, e o Facebook deve superar
o Yahoo pela primeira vez, já nes-

te ano. “Outros interessados do
setor serão bem-vindos a partici-
par da aliança. Não estamos agin-
do contra alguém específico”,
disse Van der Kooi.

Ross Levinsohn, vice-presi-
dente executivo do Yahoo, cha-
mou a aliança de um “repensar
fundamental” do mercado de
anúncios na internet. A afirma-
ção pode ser considerada otimis-
ta, já que a Microsoft, o Yahoo e a
AOL têm o desafio de mudar a

direção desse mercado, que tem
se voltado cada vez mais na dire-
ção do Google e do Facebook.

Tendo construído uma máqui-
na de fazer dinheiro com o seu
domínio do mercado de buscas,
o Google se tornou ainda mais
poderoso no marketing online
desde que comprou o serviço de
anúncios DoubleClick em 2008,
por US$ 3,2 bilhões. A aquisição
permitiu que o Google saltasse
dos anúncios de texto que apare-

cem ao lado dos resultados, co-
nhecidos como links patrocina-
dos, para as mensagens gráficas,
chamadas de anúncios de dis-
play.

O Facebook conseguiu acumu-
lar informações importantes a
respeito dos interesses de seus
800 milhões de usuários, fican-
do à frente do Yahoo em anún-

cios de display.
A divisão online da Microsoft

acumula perdas de US$ 7 bilhões
desde junho de 2008. / REUTERS E

AP

● Polêmica
No Brasil, o plano de internet foi
criado pelo governo, que reativou
a estatal Telebrás. A empresa,
que era a holding das
companhias privatizadas em
1998, assumiu a operação de
uma rede de fibras ópticas.

Posição perdida. O Yahoo perdeu a liderança em anúncios gráficos para o Facebook

Empresas de TV a cabo
anunciaram associação
sem fins lucrativos para
oferecer acesso de
1 Mbps a US$ 9,95

● Mercado

9,3%
deve ser a participação do
Facebook este ano no mercado
americano de banners

16,3%
é a expectativa de participação
do Google no mercado de
banners dos EUA em 2011

800 milhões
de usuários tem o Facebook, que
usa as informações sobre as
preferências das pessoas para
direcionar a publicidade
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B20.




