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TELEVISORES

Twitter compra a Posterous, plataforma de
compartilhamento de conteúdo digital

Equipamentos fabricados em Manaus
devem oferecer funções interativas até 2014

O Twitter anunciou adquiriu a Posterous, uma plataforma de blogs
conhecida por sua interface de compartilhamento de mídia digital.
O serviço de microblog, afirmou que a Posterous construiu
um produto inovador que facilita o compartilhamento na Web
e em dispositivos móveis simples, um objetivo que compartilhamos”.
O valor do negócio não foi divulgado.

Até 2014, 90% dos aparelhos de televisão com tela de plasma
fabricados na zona franca de Manaus deverão ser capazes de
executar aplicações interativas nos próximos anos, segundo portaria
interministerial publicado no Diário Oficial da União (DOU). As TVs
interativas permitem trocas de informações com usuários, como
a utilização de comandos de voz e serviços de Internet no aparelho.
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Ecad bate boca com Google
sobre política de royalties
fin
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Escritório de arrecadação de direitos autorais cobrou blogueiros por conteúdo do
YouTube, controlado pela companhia americana, publicado em seus sites pessoais
José Gabriel Navarro
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Bate-boca virtual

Na sexta-feira, Marcel Leonardi, diretor de políticas públicas
e relações governamentais do
Google Brasil publicou um artigo no blog oficial do YouTube
manifestando a “surpresa e
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O Google, dono do YouTube,
é contra a cobrança de direitos
autorais para internautas
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O Ecad distribuiu
R$ 2,6 milhões
vindos da internet
em 2011. Estima-se
que 10% deste valor
venha do YouTube
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Cantores, compositores e gravadoras estão atentos ao futuro do
sistema de cobrança por reprodução de músicas na internet.
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) admitiu, no último fim de semana, que cometeu “erro operacional” ao requerir de blogueiros
pagamento por inserirem vídeos do YouTube em suas páginas. O órgão suspendeu a captação de direitos autorais na internet para novos artistas cadastrados e vai redefinir a estratégia
de cobrança a partir da web.
Roberto Corrêa de Mello, presidente da Associação Brasileira
de Música e Artes (Abramus),
afirma ainda não saber qual será o teor da nova política do escritório. “Mas sou contra a cobrança [de direitos autorais a internautas]”, avisa.
O anúncio do Ecad veio depois que os donos dos blogs “A
Leitora” e “Caligraffiti” disseram que a instituição estaria cobrando R$ 352,59 por mês de
quem inserisse vídeos do YouTube em páginas na internet, ferramenta conhecida como “embedar” (do inglês “embed”, embutir). As queixas repercutiram
mal nas redes sociais, onde o
Ecad tem fama de cerceador da
distribuição de conteúdos.
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apreensão” da companhia ante
as cobranças do Ecad. “Google
e Ecad têm um acordo assinado, mas ele não permite nem endossa o Ecad a cobrar de terceiros por vídeos inseridos do YouTube”, diz o texto, em referência a uma carta de compromisso feita há quase dois anos. “Em
nossas negociações, tomamos
um enorme cuidado para assegurar que nossos usuários poderiam inserir vídeos em seus sites sem interferência ou intimidação por parte do Ecad”.
Em nota oficial, o escritório
rebateu: “O Ecad não possui estratégia de cobrança de direitos

autorais voltada a vídeos embedados ou blogs. Muito pelo contrário, o crescente número de
usuários cadastrados para as modalidades simulcasting e webcasting é de pessoas jurídicas.”
Em 2011, foram distribuídos
R$ 2,6 milhões a 21.156 compositores, músicos, produtores musicais e gravadoras cadastrados
no Ecad. As canções foram transmitidas em 1.170 sites, mas estima-se que um décimo do valor
total venha do YouTube, e que a
inadimplência entre os portais
gire em torno de 20%. O Google
Brasil diz que não comenta as especulações. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 26

ARM tem chip para a “internet das coisas”
Novo microcontrolador permite
que eletroeletrônicos distintos
“conversem” entre si

A projetista britânica ARM revelou um projeto de chip considerado pela empresa como o microprocessador de mais baixo
consumo de energia do mundo,
desenvolvido para que aparelhos como refrigeradores, equipamentos médicos e parquímetros possam transmitir informações para outros dispositivos.
A ARM, conhecida como cria-

dora da tecnologia que aciona
quase todos os smartphones e
tablets do planeta, anunciou
que seu novo chip microcontrolador de 32 bits utiliza cerca de
um terço da energia consumida
por microcontroladores de 8 e
16 bits disponíveis atualmente.
Além dos computadores e celulares, os chips já estão incorporados a milhões de aparelhos
como eletrodomésticos, automóveis e brinquedos, controlando seu desempenho.
A adoção da tecnologia de 32

bits e baixo consumo de energia ajudará as máquinas a se comunicarem com outras máquinas, afirmou a ARM, definindo
as fundações para a chamada
“internet das coisas”, que conectará sem necessidade de
fios aparelhos pouco parecidos
aos computadores, tablets e celulares inteligentes atuais.
O novo processador, batizado de Cortex M0+, já foi licenciado para as fabricantes de
chips Freescale e NXP Semiconductor, anunciou a ARM.

Os microcontroladores são
fonte de crescimento rápido
de receita para a ARM. No quarto trimestre de 2011, 1 bilhão
de chips baseados em seus projetos foram vendidos, 40% a
mais do que no mesmo período no ano anterior. A ARM recebe royalties de 1% a 2% do
valor de cada chip. Um microcontrolador baseado no novo
projeto poderá ser vendido a
um custo de cerca de US$ 0,20
centavos de dólar, informou a
empresa. ■ Reuters

ELETROELETRÔNICOS

China quer
promover
marcas locais
Duas novas telas chinesas de
cristal líquido vão substituir
equipamentos de concorrentes
japoneses numa área nobre do
impontente Grande Salão do Povo, em Pequim. O país está determinado a tornar famosas as
marcas locais e não apenas oferecer um “Made in China” impresso discretamente em aparelhos de tecnologia.
As telas foram produzidas pela TCL, uma das gigantes chinesas da eletrônica. Com 110 polegadas, são as maiores telas LCD
3D de alta definição produzidas
no mundo, ligeiramente maiores que as da Panasonic. “Conseguimos romper o monopólio do
Japão e Coreia do Sul no segmento de televisores de telas planas”, disse Li Dongsheng, presidente do conselho da TCL, na
apresentação das novas telas.
O governo está encorajando
as empresas chinesas a galgar a
cadeia de valor e desenvolver
produtos que propiciem margens melhores, em parte por
motivos de orgulho nacional,
mas também para permitir que
a segunda maior economia do
mundo supere o estágio de fabricação de produtos simples e de
baixa lucratividade.
No entanto, criar marcas reconhecíveis não vem sendo fácil. Com a exceção da fabricante de computadores Lenovo e
da Haier, que produz eletrodomésticos, a China conta com
poucas marcas que os compradores estrangeiros reconhecem. Mesmo dentro do país, os
fabricantes muitas vezes se
veem dominados por marcas estrangeiras fortes.
“Esse é um grande obstáculo,
especialmente nos automóveis.
(As marcas nacionais) quase
não existem em cidades grandes como Xangai ou Pequim,
porque ninguém quer ser visto
dirigindo um carro inferior”,
disse James Roy, analista sênior
da consultoria China Market Research Group, de Xangai.
Neste mês o governo determinou que as autoridades locais,
que preferem marcas de luxo
alemãs, só comprem carros chineses. Esse esforço gerou alegações de que a China está interferindo de forma desleal para beneficiar suas empresas, com medidas protecionistas. ■ Reuters

