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● Eric Schmidt, presidente do
conselho do Google, rebateu on-
tem as críticas à nova política de
privacidade da empresa e disse
que o Google já cumpre as leis
europeias. Segundo ele, é perfei-
tamente possível usar os servi-
ços do buscador sem comparti-
lhar suas informações com a gi-
gante da internet.

“O que fizemos em relação à
nossa política de privacidade é

nos assegurarmos de que as pes-
soas saibam o que estamos fa-
zendo”, explicou o executivo, du-
rante entrevista a uma rádio es-
panhola.

As declarações foram dadas
um dia depois de o Google colo-
car em funcionamento sua nova
política de privacidade, apesar
de advertências da União Euro-
peia de que ela não seria compatí-
vel com a legislação do bloco.

“Acredito que as pessoas da
UE com quem falamos entende-
ram o que estamos fazendo. Cum-
primos a lei europeia desde o
começo”, assegurou Schmidt. /
EFE

MANNHEIM, ALEMANHA

Um tribunal alemão encerrou
ontem dois processos que Apple
e Samsung Electronics apresen-
taram uma contra a outra, como
parte de sua batalha mundial pe-
lo domínio no mercado de smart-
phones e tablets.

A decisão de um tribunal regio-
nal de Mannheim, na Alemanha,
envolvia alegações da Apple de
que a Samsung havia violado sua
tecnologia de deslizamento na
tela para travar e destravar o apa-
relho, bem como alegações da
Samsung de que a Apple teria vio-
lado uma das três patentes que
constam de sua queixa.

Os dois processos eram parte
da onda de disputa de patentes
que está tomando os tribunais
da Alemanha e de outros países
do mundo, como resultado da
disputa por um mercado que va-
le bilhões de dólares.

O tribunal em Mannheim já ti-
nha decidido contra a Samsung
com relação às duas outras pa-
tentes que constavam de sua
queixa, em janeiro, e restam pro-
cessos relativos a quatro outras
patentes da Samsung e a diver-
sas patentes da Apple ainda pen-
dentes de julgamento. O tribu-
nal deve anunciar até 16 de mar-
ço sua decisão sobre outro pro-
cesso da Apple contra a Sam-
sung por uso supostamente inde-
vido da tecnologia de desliza-
mento para destravar aparelhos.

A Samsung anunciou ontem
em comunicado que recebia po-

sitivamente a decisão do tribu-
nal quanto a descartar as ale-
gações da Apple, o que segun-
do a empresa confirma sua po-
sição de que a linha Galaxy é
distintiva e não viola a proprie-
dade intelectual da Apple. A
Apple não comentou o caso.

Batalha judicial. O primeiro
processo da Apple contra a
Samsung surgiu em abril de
2011, com a alegação de que os
celulares e tablets da linha Ga-
laxy, da Samsung, copiavam
“descaradamente” os mode-
los iPhone e iPad, da Apple.

A Samsung também se de-
clarou decepcionada por o tri-
bunal ter encerrado seu pro-
cesso contra a Apple, que en-
volvia patentes essenciais ao
uso de telefonia 3G/UMTS, e
anunciou que recorreria da de-
cisão junto ao tribunal regio-
nal de segunda instância, em
Karlsruhe. / REUTERS

Ações do Yelp sobem
mais de 60% na estreia

BARCELONA E SAN FRANCISCO

Para o Facebook, é uma escolha
óbvia explorar a grande lealdade
de seus usuários, e o meio bilhão
deles que têm celulares, como
maneira de abrir o mercado mó-
vel a anunciantes de primeira li-
nha. O problema é que existem
motivos para o sucesso limitado
que a publicidade em aparelhos
móveis obteve até o momento, e
nenhum deles foi completamen-
te resolvido.

Mesmoque o Facebook encon-
tre sucesso, outros interessados
nesse mercado potencialmente
imensopodem continuar enfren-
tando problemas para extrair lu-
cros dele. No começo da sema-
na, o Facebook anunciou novas

maneiras para que empresas
anunciem para seus usuários, o
que inclui, pela primeira vez, pu-
blicidade móvel. Os feeds de no-
tícias de seus membros passa-
riam a incluir publicidade, como
parte dos esforços da compa-
nhia para estabelecer fontes re-
gulares de receita, em sua prepa-
ração para uma oferta pública ini-
cial de ações.

A decisão pode ajudar a dar
aos anunciantes acesso ao mer-
cado de telefonia móvel, há mui-
to visto como subutilizado, mas
é improvável que resulte em
abertura maior. Apesar da de-
manda reprimida entre os anun-
ciantes – e da vasta discrepância
entre o tempo de uso dos apare-
lhos móveis por seus anuncian-
tes e as verbas publicitárias dedi-
cadas a essa forma de mídia –,
continuam a existir fortes barrei-
ras à publicidade em celulares.

O mercado móvel se provou
quase impenetrável para os
anunciantes, exceto em anún-
cios vinculados a resultados de

buscas do Google, por uma série
de razões, entre as quais as telas
pequenas, a falta de bons sites
com formato adaptado aos apa-
relhos móveis e a resistência à
invasão comercial de um espaço

visto como mais privado que a
tela de um computador.

Há muitas experiências em
curso nas operadoras de teleco-
municações, agências de publici-
dade e produtoras de software

na busca por caminhos para pro-
ver anúncios personalizados aos
usuários com base em sua locali-
zação, sem criar alguma espécie
de rejeição.

O Facebook pode se sair bem
em um campo no qual outras em-
presas fracassaram, porque os
anúncios surgirão em forma de
notícias quando um usuário ti-
ver “curtido” uma marca ou com-
prado um produto via Facebook,
o que faria com que consideras-
sem a mensagem mais como re-
comendação pessoal do que co-
mo anúncio.

Empréstimo. Enquanto busca
novos caminhos para lucrar no
futuro, o Facebook traça planos
de mais curto prazo: a empresa
pretende aumentar sua linha de
crédito de US$ 2,5 bilhões para
ajudar a cobrir um grande custo
fiscal que será registrado quan-
do a rede social conceder ações a
funcionários logo depois de
abrir seu capital, segundo fontes
próximas à companhia.

A maior rede social do mundo
está tirando vantagem de sua for-
te posição para conseguir mais
recursos para seu forte cresci-

mento. Um porta-voz do Face-
book não quis comentar sobre o
assunto. A empresa planeja pa-
gar impostos sobre as units res-
tritas a funcionários (RSU, na si-
gla em inglês), quando estes pu-
derem exercê-las, seis meses
após a oferta pública inicial de
ações. O montante deve totali-
zar bilhões de dólares.

Ajudar funcionários a cobrir
impostos sobre ações é inco-
mum e deixa o empregador com
uma “obrigação cara”, que pode
aumentar ainda mais se o preço
das ações do Facebook subir, dis-
se Bart Greenberg, do escritório
Haynes e Boone. / REUTERS

Facebook quer fatia da publicidade no celular

Justiça alemã encerra
processos entre
Apple e Samsung

Twitter vende dados de seus usuários
Duas empresas, Boulder Gnip e DataSift, vão oferecer para terceiros o histórico de informações publicadas no serviço de microblogs

REUTERS
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Google defende
nova política de
privacidade

Ações faziam parte da
guerra mundial de
patentes travada entre as
empresas pelo mercado
de tablets e smartphones

REUTERS

Os usuários do Twitter estão
prestes a contribuir enorme-
mente para as pesquisas de
marketing em todo o mundo.
Isso porque o serviço de micro-
blogs vendeu o acesso ao seu
banco de dados para duas em-
presas de pesquisa, que vão re-
vender as informações dos
usuários (de perfil, de localiza-
ção, tweets, tudo que tiver si-
do postado como público na
rede) para clientes que este-
jam dispostos a pagar pela ex-
ploração desses dados.

As empresas Boulder Gnip, se-
diada no Colorado, e DataSift,
com base no Reino Unido e em
San Francisco, foram licencia-
das pelo Twitter para analisar
tweets arquivados e informa-
ções básicas sobre os usuários,
como dados de localização. A Da-
taSift anunciou esta semana que
vai oferecer para empresas infor-
mações do Twitter em pacotes
que vão abranger os dois últimos
anos de atividade na rede, en-
quanto a Boulder só poderá di-
vulgar dados de até 30 dias atrás.

Mais de 700 empresas estão
em uma lista de espera para expe-
rimentar o que a companhia tem
a oferecer, disse o presidente da
DataSift, Rob Bailey. Aqueles
que comprarem as informações
poderão ver tweets sobre tópi-
cos específicos e até isolar men-
sagens baseando-se na localiza-
ção do usuário. Bailey, que vive
em San Francisco, disse que o
efeito é algo como ter em mãos
grupos reflexivos esporádicos
sobre marcas e produtos.

Por exemplo, a Coca-Cola po-
deria olhar o que as pessoas em
Massachusetts estão dizendo so-
bre a Coca Zero, ou a Starbucks
poderia descobrir o que as pes-
soas estão dizendo sobre suas be-
bidas de caramelo. As empresas
também podem ver como elas
responderam a reclamações de
consumidores.

A Boulder, que oferece um pa-

cote de dados de curto prazo,
afirmou que as informações cole-
tadas – que envolvem consultas
em tempo real – também podem
ser usadas durante desastres na-
turais para ajudar equipes de res-
gate, ou podem monitorar doen-
ças como um surto de gripe, ou
analisar o comportamento do
mercado de ações.

Preocupação. “Coletar o que
alguém publicou há um ano ou
mais é algo que muda o jogo”, diz
Paul Stephens, diretor de políti-
ca e advocacia da Privacy Rights
Clearinghouse, em San Diego.
Conforme detalhes sobre o tipo
de informação que serão explora-
dos aparecem, ele e outros espe-
cialistas em direitos de privacida-
de se mostram preocupados
com as implicações de informa-
ções de usuários sendo divulga-
das para empresas que esperam
para passar um pente fino nelas.

“Conforme vemos o Twitter
crescer e as mídias sociais se de-
senvolverem, isso começa a se
tornar uma questão cada vez
maior”, disse Graham Cluley,
consultor sênior da empresa bri-
tânica de segurança Sophos.
“Empresas online sabem em
quais sites nós clicamos, quais
propagandas vemos, o que com-
pramos. Cada vez mais, eles es-
tão aprendendo o que nós esta-
mos pensando. E esse é um pen-
samento bem assombroso”.

O Twitter optou por não co-
mentar a venda e repassou as
questões para a DataSift. Em
2010, o Twitter concordou em
compartilhar todos seus tweets
com a Biblioteca do Congresso
Americano. Detalhes de como es-
sas informações ficarão disponí-
veis para o público ainda estão
em desenvolvimento, mas há al-
gumas restrições estabelecidas,
incluindo um atraso de seis me-
ses e a proibição de uso dos da-
dos para propósitos comerciais.

Tweets privados ou apagados
não poderão ser acessados, disse
Bailey. As empresas querem agre-

gar dados, não tentar descobrir
quem disse o que para quem. “A
única informação que oferece-
mos é aquela que é pública”,
acrescentou. “Não queremos
vender dados para anúncios dire-

cionados. Nós nem sabemos co-
mo isso iria funcionar”.

Umespecialista em análises di-
gitais disse que o maior impacto
será para os comerciantes. “O
único risco de privacidade é os
comerciantes serem capazes de
fazer mais do que análise de mer-
cado com os dados”, disse Tho-
mas Bosilevac, diretor de análise
da empresa de marketing digital
Digitaria.

Isso não significa que todos es-
tão felizes com a situação. “É
frustrante que agora comercian-
tes têm um melhor acesso aos
meus tweets antigos do que eu”,
disse Rebecca Jeschke, porta-
voz da Electronic Frontier Foun-
dation. “No entanto, isso é per-
feitamente legal.”

Privacidade. O Twitter, comandado por Dick Costolo, oferece para empresas dados que não estão mais disponíveis aos usuários

A ação do site de resenhas de con-
sumidores Yelp subiu mais de
60% em relação ao preço estabe-
lecido para sua oferta pública ini-
cial (IPO) ontem, dia de sua es-
treia no mercado, enquanto in-
vestidores se apressaram em
comprar uma fatia no crescente
mercado de anúncios locais.

A espetacular estreia do Yelp
se segue a outras empresas de in-
ternet, como LinkedIn, Grou-
pon e Zillow. A história mostra,
porém, que os papéis costumam
recuar após a euforia do primei-
ro dia. A ação do Groupon saltou
56% em seu dia de estreia, mas
desde então caiu abaixo de seu
preço de oferta inicial, de US$
20. A ação do Yelp fechou com
alta de 63,9%, a US$ 24,58. Isso

representa um valor de mercado
de US$ 1,45 bilhão, ou 17 vezes a
receita de 2011.

Na quinta-feira, o Yelp estabe-
leceu um preço, em sua abertura
de capital, de US$ 15 por ação,
acima da faixa indicada, de US$
12 a US$ 14. O site tem mais de 25
milhões de resenhas de uma sé-
rie de negócios e serviços locais
– de encanadores a restaurantes
e opções de vida noturna.

A empresa, sediada em San
Francisco, foi fundada em 2004
pelo ex-engenheiro do PayPal Je-
remy Stoppelman e por Russel
Simmons, quando Stoppelman
procurava um médico e buscas
online mostraram apenas listas
genéricas, elaboradas por segura-
doras de saúde. / REUTERS

Estratégia. Zuckerberg busca novas fontes de receita

● Sistemas
A Samsung é a principal fabrican-
te de smartphones com o siste-
ma operacional Android, desen-
volvido pelo Google, que ultrapas-
sou o iPhone no mercado mun-
dial de celulares.

● Vigilância

Rede social tenta
solucionar um velho
problema: a rejeição dos
usuários aos anúncios
em aparelhos móveis

● Provisão

GRAHAM CLULEY
CONSULTOR DA SOPHOS
“Conforme vemos o Twitter
crescer e as mídias sociais se
desenvolverem, isso começa a
se tornar uma questão cada vez
maior. Empresas online sabem
em quais sites nós clicamos,
quais propagandas vemos, o que
compramos.”

US$ 2,5 bi
é o valor da linha de crédito
que o Facebook pretende
aumentar para ajudar a
cobrir um grande custo
fiscal que resultará
quando a rede social
conceder ações a seus
funcionários, logo depois da
abertura de capital
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.




