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Navegador Chrome,
do Google, assume
liderança no Brasil
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Publicidade. A chegada do Chrome à primeira posição no Brasil coincide com uma recente
campanha de televisão que o
Google fez para promover o seu
navegador,veiculadanaTVaberta desde setembro. Nesse período, o Chrome ganhou quase 10
pontosporcentuaisdeparticipação no País.
Não é a primeira vez que o Chrome se torna o navegador mais
populardeumpaís. AlémdoBrasil, ele é o mais usado em outras
28 nações, entre as 228 analisados pelo StatCounter.
Na América do Sul, o navegador da empresa de buscas lidera
na Argentina, Paraguai, Uruguai,
Colômbia e Chile. O Chrome
tambéméomais popularem países asiáticos como Índia e Paquistão. O primeiro país em que
oprogramaconquistou aprimeiraposição no mercadofoiaAlbânia, em setembro de 2010.
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A Netscape foi a estrela da
primeira bolha da internet,
que começou em agosto de
1995, com sua abertura de
capital, e terminou no primeiro trimestre de 2000, quando a economia mundial se
desacelerou e a bolsa eletrônica Nasdaq começou a cair.
O browser Navigator, líder
de mercado, era oferecido
gratuitamente pela Netscape. Marc Andreessen, cofundador da empresa, chegou a
dizer que o sistema operacional era irrelevante, já que todas as aplicações rodariam
num navegador.
Essa ideia despertou a ira
da Microsoft, que incorporou o Internet Explorer ao
Windows. Derrotada, a Netscape acabou sendo comprada pela AOL em 1999. O código-fonte do Navigator deu
origem ao Mozilla Firefox.
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que antes disputava a vice-liderança com o navegador do Google, teve uma queda menor, porém contínua, embora mostre
uma leve recuperação no último
mês. O Safari, da Apple, teve participação de 1,9% em novembro,
enquanto o Opera somou fatia
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O browser do Google, o Chrome, tornou-se o programa
mais usado para navegar na internet no Brasil no mês passado, desbancando o longo reinado do Internet Explorer, da Microsoft, de acordo com os dados da empresa de análise de
dados StatCounter. A companhia também divulgou ontem
que, mundialmente, o Chrome se tornou o segundo browser mais usado, ultrapassando
o Firefox pela primeira vez.
Em novembro, o Chrome foi
usado em 39,81% dos acessos registrados pela StatCounter no
Brasil, enquanto o Internet Explorer foi escolhido por 34,43%
dosinternautasbrasileiros–aestatísticalevaemconsideraçãotodas as versões disponíveis do navegador.
O Firefox, da fundação Mozilla, teve uma pequena recuperação na queda de uso que vinha
sofrendonoBrasildesdefevereirode2010,quandoconseguiusomar 34,7% do mercado nacional.
Em novembro, o programa foi
usado em 23,83% dos acessos, de
acordo com a StatCounter, o
que representa um aumento de
quase 1 ponto porcentual em relação ao mês anterior.
A comparação dos resultados
de novembro com os dados do
mesmomêsdoanopassadomostra que o Internet Explorer teve
uma queda de 23,3% em 12 meses, enquantoo Chrome teve um
aumento de 48,7%. O Firefox,

de 0,5%.
Desde que foi lançado, em setembro de 2008, o Chrome teve
um rápido crescimento no Brasil. No mesmo período, o uso do
Internet Explorer entre os internautas brasileiros caiu para menos da metade. O programa tinha 71,28% da preferência dos
usuários em outubro de 2008;
hoje, sua fatia foi reduzida para
34,43% do mercado.
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Browser ultrapassou o Internet Explorer, da Microsoft, com quase
40% de participação em novembro, segundo a StatCounter

Mundo. Entre as regiões analisadas pelo StatCounter (África,
América do Norte, América do
Sul, Antártica, Ásia, Europa,

Mais espaço. Sundar Pichai. responsável pelo Chrome no Google: vice-liderança global
Oceania), a América do Sul é a
únicaem que o Chrome é o navegador mais usado.
Na soma de todas as regiões, o
Chrome é o segundo navegador
mais popular, atrás do Internet
Explorer, mas já um pouco acima do Firefox. O navegador da

Asoperadorasdecelularbrasileiras começam a venda do iPhone
4S em duas semanas. O mais recente modelo do telefone da
Apple– àvendanos EstadosUnidos desde 14 de outubro – estará
naslojas da TIM,Oi,Claro e Vivo
a partir de 16 de dezembro, uma
sexta-feira.
As empresas confirmaram a
data, mas ainda não divulgaram
os preços oficiais. Nos Estados
Unidos, o aparelho custa US$
199 (16 GB), US$ 299 (32 GB) e
US$399(64GB),nosplanospós-

pagos, e US$ 649, US$ 749 e US$
849, sem o contrato com operadoras.
O modelo hoje à venda no Brasil é anunciado atualmente pelas
operadoras nacionais por preços que variam de R$ 549 a R$
2.159 (somados os valores dos
planos pós-pagos e pré-pagos).
Pelo menos a TIM deve iniciar
asvendasnavirada daquinta-feira, dia 15, para a sexta-feira, à
meia-noite. Ainda não há detalhes sobre as lojas que iniciarão
as vendas na ocasião.
O iPhone 4S foi apresentado
pela Apple no início de outubro.
Entre as novidades em relação
ao modelo anterior estão a ferramenta de assistente de voz Siri
(que não funciona em português), o novo sistema iOS5 – que
inclui o serviços de armazena-

Investidores podem
fazer oferta de
US$ 25 bi pelo Yahoo
Consórcio que inclui
fundos americanos e
empresas asiáticas
prepara proposta pelo
grupo de internet
NOVA YORK

As empresas Blackstone Group
e a Bain Capital estão preparando, com sócios asiáticos, uma
oferta de compra integral do Yahoo, em uma transação que avalia o site em cerca de US$ 25 bilhões, de acordo com uma fonte
próxima às negociações.

no que o Internet Explorer, mas
mesmo assim saiu de 31,1% para
25,2%,na mesma base de comparação. Os “lanternas” do mercado de buscas são o Safari, com
5,9% de participação, e o Opera,
com 1,8%. / COLABOROU MURILO
RONCOLATO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B14.

iPhone 4S será lançado no País no dia 16
Operadoras ainda não
divulgaram o preço no
País do novo smartphone
da Apple, que pode ter
produção local

Microsoft segue líder, com seus
40,6%,mascomumaquedaacentuada em relação aos 48,1% de
umanoatrás.O Chromepraticamente dobrou sua fatia, passando de 13,3%, em 2010, para os
atuais 25,7%.
OFirefoxperdeu menosterre-

A potencial oferta do consórcio, que incluiria também o chinês Alibaba Group e a japonesa
Softbank, ainda não está finalizada, disseram a fonte e duas outras pessoas que conhecem o assunto.
O Alibaba, gigante chinês do
comércio eletrônico cujo interesse primordial é a recompra
dos 40% de participação acionária que o Yahoo detém em seu
capital, está mantendo suas opções em aberto e disse que não
decidiu ainda se participará de
uma oferta pela aquisição integral do Yahoo.
“O Alibaba Group não tomou
ainda qualquer decisão de participar de uma oferta pela íntegra
do Yahoo”, afirmou o porta-voz
da companhia, John Spelich, em
comunicado distribuído via

RUTH FREMSON/THE NEW YORK TIMES-15/11/2011

Fatia. iPhone tem 10% do mercado nacional de smartphones
mento online iCloud – e melhorias no processador (o mesmo
usado no iPad 2) e na câmera,
que agora tem sensor de 8 mega-

● Controle

DICK WEI
ANALISTA DO JP MORGAN

“O Alibaba definitivamente
deseja recomprar a participação
que o Yahoo detém na empresa
e, portanto, o que quer que
permita que eles o façam, será
algo que tentarão.”

JOHN SPELICH
PORTA-VOZ DO ALIBABA

“O Alibaba não tomou ainda
qualquer decisão de participar
de uma oferta pelo Yahoo.”

e-mail.
As ações do Yahoo, que fecharam em US$ 15,71 na bolsa de
Nova York quarta-feira, subiram ontem 3,3%, para US$ 16,23,
o que confere à empresa valor
de mercado superior a US$ 20
bilhões.
Financiamento. “O Alibaba definitivamente deseja recomprar
a participação que o Yahoo detém na empresa e, portanto, o
que quer que permita que eles o

pixels.
Produção local. O aparelho

também pode ser produzido no

façam, será algo que tentarão”, disse Dick Wei, analista
do JP Morgan em Hong
Kong, acrescentando que o
Alibaba pode financiar a transação, assumindo maiores dívidas ou encontrando um
comprador estratégico.
O Alibaba, dirigido pelo bilionário Jack Ma, fundador e
presidente executivo do site,
tem ligações com alguns dos
maisconhecidosfundosmundiais de capital privado, e um
grupo de investidores, que inclui o fundo Silver Lake, adquiriu participação acionária
de 5% na companhia em dezembro, por US$ 1,6 bilhão.
Uma oferta de mais de US$
20 por ação do Yahoo significaria valor de transação de
US$ 25 bilhões, tomando por
base o 1,24 bilhão de ações em
circulação, o que faria do negócio a maior aquisição alavancada dos últimos anos.
Blackstone, Bain e Softbank não quiseram comentar
o assunto. Representantes
do Yahoo não foram localizados para comentário imediato.

Brasil. A fábrica da Foxconn em
Jundiaí (SP) é listada entre uma
das unidades fabris do aparelho
no registro de homologação da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas ainda
nãohásinaisseaproduçãonacional vai ajudar a reduzir o preço
do iPhone no País, onde ele é comercializado por um dos valores
mais altos no mundo.
Segundo dados da Nielsen, o
iPhone representa 10% dos
smartphones vendidos no Brasil
e seu principal concorrente, os
telefones Android, do Google,
somam 39,4% de participação.
A competição entre as plataformasdeve esquentarcomoaumento de aparelhos com o Windows Phone, da Microsoft, que
chegam ao mercado brasileiro.
O primeiro modelo a chegar ao
mercado local foi o Ultimate, da
taiwanesa HTC. A Nokia promete lançar seus dois modelos em
março de 2012. / F.S.

iPhone foi o termo
mais procurado na
internet este ano
● O iPhone superou celebrida-

des e notícias de impacto e foi o
termo mais procurado na internet em 2011, segundo o Yahoo. A
companhia disse que o aparelho
da Apple mostrou-se mais popular do que a estrela de reality
show Kim Kardashian, a cantora
Katy Perry e a atriz Jennifer Lopez. Outro termo muito buscado
foi Casey Anthony, americana
inocentada da morte da filha
após julgamento conturbado. “É
a primeira vez desde 2002 que
temos um dispositivo em primeiro lugar”, disse Vera Chan, analista do Yahoo. Há nove anos, o
PlayStation 2 encabeçou a lista.

Setor de videogames quer
migrar para assinaturas
Em vez de vendas diretas,
companhias preferem se
prevenir de crises com
fluxo de pagamentos
previsíveis e frequentes
As companhias de videogames
querem vender assinaturas de
seusjogoemvezdecomercializálos diretamente. Elas estão de
olho em um modelo que trará receitas firmes e previsíveis, que
poderão estimular os negócios e
proteger as empresas contra incertezas econômicas.
Foi essa a mensagem dos principais executivos do setor, entre
osquaisBobbyKotick, presidenteda ActivisionBlizzard;Strauss
Zelnick, presidente da Take Two
Interactive;eBrianFarrell,presidente da THQ, que estiveram na
Reuters Global Media Summit
esta semana.
Apesar da projeção de cresci-

mento de 5% na receita em 2012,
para US$ 67,2 bilhões, o mercado de videogames tem registrado queda nas vendas dos principais produtos. Já as companhias
de jogos sociais, como a Zynga,
apresentam um ritmo fervilhante de crescimento.
Tentando aproveitar o modelo do setor de TV a cabo, as companhias tradicionais de videogames querem se proteger contra
crises por meio de assinaturas.
O conceito de assinaturas começou há anos com o World of
Warcraft, da Activision, e outros
jogos para múltiplos jogadores.
A novidade é que as companhias
estão usando esse modelo também para jogos tradicionais de
combate e de esportes.
A Activision revelou em 8 de
novembro um serviço de assinatura anual, ao custo de US$ 50
dólares, para sua série Call of
Duty. O serviço já atraiu 1 milhão
de assinantes. / REUTERS

