
O site de destinos turísticos
TripAdvisor formalizou recla-
mação contra o Google na
União Europeia por “práticas
injustas e anticompetitivas,
que prejudicam o mercado de
buscas e o bem estar dos con-
sumidores”, de acordo com co-
municado divulgado ontem. A
empresa americana não quis
dar detalhes sobre as queixas,
registradas nos EUA e na Co-
missão Europeia.

De acordo com Joaquin Almu-
nia, comissário de práticas de
concorrência da União Europeia,
a reclamação da TripAdvisor será
analisada ainda este mês. “Acre-
ditamos que a Comissão Euro-
peia tomará a ação correta para
assegurar a saúde e a competitivi-
dade do ambiente online, garan-
tindo o uso justo na internet”, dis-
se a TripAdvisor em nota.

Na mira da UE
Na semana passada, outro site de
viagens, a Expedia, protocolou
também uma reclamação na Co-
missão Europeia contra o Google.

De acordo com investigação da en-
tidade, o site americano está impe-
dindo a exibição de concorrentes
em seus resultados de buscas.

O Google ainda não teve aces-
so a reclamação e “vai conti-
nuar discutindo os questiona-
mentos levantados pelos órgãos

de concorrência”, afirmou Al
Verney, porta-voz da gigante
da internet em Bruxelas, via co-
municado ao mercado.

No ano passado, o Google lan-
çou um serviço que exclui qual-
quer link de agências de via-
gens online, o que “dificulta a
compra comparada do consumi-
dor”, segundo informou o Expe-
dia no subcomitê do Senado
americano. O Google tem 95%
do tráfego do mercado de pes-
quisa na internet na Europa, en-
quanto nos Estados Unidos a Mi-
crosoft e o Yahoo respondem
por 25%. ■ Bloomberg

Em todos os escritórios do
Google no mundo, 20% do
tempo dos funcionários é dedi-
cado a projetos que não geram
receita direta à companhia.
Com base nessa filosofia, foi
ampliado o site Art Project,
que reunia imagens de algu-
mas centenas de obras de 17
museus, e agora conta com 30
mil itens de arte de 150 insti-
tuições de 40 países. O Brasil é
agora representado no Art Pro-
ject pela Pinacoteca e pelo Mu-
seu de Arte Moderna (MAM),
de São Paulo.

O projeto segue a mesma li-
nha do Google Street View, ser-
viço que vem fotografando as
ruas de todo o planeta e dispo-
nibilizando as imagens na in-
ternet, e que se tornou popu-
lar entre os internautas, mas
não gera lucro para o Google.

Para a empresa, no entanto,
isso não parece ser um proble-
ma. Fabio Coelho, presidente da
subsidiária brasileira da gigante
de buscas, afirma que projetos
como este visam fazer com que
os internautas usem cada vez
mais seus serviços. “Trabalha-
mos com a perspectiva de longo
prazo para gerar engajamento
na internet. Não esperamos re-
sultado imediato”, explica.

O projeto inclui a disponibi-
lização de obras em altíssima
resolução (7 gigapixels), entre
elas o quadro Saudade, de Al-
meida Júnior, que faz parte do
acervo da Pinacoteca de São
Paulo. Para Rafael Lamardo,
professor da pós-graduação da
Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), a estra-
tégia do Google é ampliar a pre-
sença e relevância na vida digi-
tal dos internautas. “A empre-
sa perdeu espaço no mercado
de redes sociais e precisa com-

pensar de outra forma”, afir-
ma o professor.

Lamardo se refere ao Google+,
que atualmente tem mais de 90
milhões de usuários e ainda não
chega perto do rival Facebook,
que tem cerca de 850 milhões de
pessoas cadastradas. A rede so-
cial do Google foi lançada no ano
passado e algumas marcas, como
o Guaraná Antarctica, já inves-
tem na página no Brasil, opção
que foi habilitada em novembro.
Ao mesmo tempo em que o Goo-
gle lança serviços como o Art

Project para ocupar mais espa-
ço na internet,o faturamento da
empresa cresce a um ritmo me-
nor. No quarto trimestre do ano
passado a receita líquida au-
mentou 25%, para US$ 10,58 bi-
lhões, enquanto no trimestre an-
terior o percentual foi de 33%.

Um dos motivos foi a queda
de 8% no preço médio pago pe-
los anunciantes por clique com-
parada ao mesmo período de
2010. As receitas provenientes
de fora dos EUA foram responsá-
veis por 53% do total. ■
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TripAdvisor processa site de buscas

Google amplia site de museus
e acrescenta dois brasileiros

Reguladores antitruste da União
Europeia abriram investigações
contra a Motorola Mobility após
Microsoft e Apple terem acusado
a empresa de cobrar taxas
injustas pelo uso de suas
patentes. “A Comissão vai
investigar se, ao buscar e aplicar
liminares contra os principais
produtos da Apple e da Microsoft
com base em patentes, a
Motorola não honrou com os
comprometimentos irrevogáveis
feitos a organizações de
estabelecimento de padrões”,
afirmou a Comissão. Reuters
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O Facebook contra-atacou o
portal Yahoo, que o processou no
fim do mês passado por quebra
de patentes. A companhia, dona
da rede social mais popular do
mundo, formalizou reclamação na
justiça americana contra o Yahoo,
alegando que a companhia teria
infringido pelo menos 10 de suas
patentes. Entre elas, estão os
serviços de compartilhamento
de fotos do Yahoo, o Flickr,
que organizaria as informações
dos usuários numa espécie de
linha do tempo, semelhante ao
método da rede social. Reuters

O ex-diretor executivo da
News Corp, James Murdoch,
foi desligado do conselho de
administração da companhia de
TV paga britânica BSkyB. Desde
que o escândalo dos grampos
telefônicos usados pela redação
de seus jornais para conseguir
informações exclusivas veio
à tona, Murdoch foi obrigado a
deixar as cadeiras que ocupava
em conselhos de diversas
companhias — incluindo a
News Corp, que tem seu pai,
Rupert Murdoch, como principal
acionista. Bloomberg
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Mercado de medicina diagnóstica deve
crescer 8,3% em 2012 e faturar R$ 20 bilhões

AUTOMÓVEIS

Vendas da Chrysler nos Estados Unidos
saltam34% no mês de março

Daniel Acker/Bloomberg

Motorola Mobilityencara
investigação daUE

O Chrysler Group registrou nos Estados Unidos vendas 163 mil
automóveis de passeio e comerciais leves em março, uma alta de
34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este
é o 24º mês consecutivo de crescimento nas vendas da montadora.
Na semana passada, a Ford informou que o volume de vendas
no país subiu 5%, mas não informou o volume comercializado.

Portal de roteiros turísticos
alega que Google viola
práticas de concorrência

O segmento de medicina diagnóstica deve crescer 8,3%, atingindo
receita de R$ 20,2 bilhões e totalizando 7,98 exames por habitante
em 2012. A estimativa é baseada em dados do relatório divulgado
pela consultoria Formato Clínico. No ano passado, foram realizados
1,4 bilhão de exames diagnósticos ou 7,43 exames por habitante,
o que gerou aproximadamente R$ 18,6 bilhões de receitas.

Expedia também
acusa empresa
de dificultar
comparativo de
preços de viagens

Pinacoteca e MAM, de São Paulo, fazem parte de serviço que reúne 30 mil obras de
outras 148 instituições de 40 países. As imagens estão disponíveis em alta resolução
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Coelho,presidentedoGoogle: serviçosgrátisgeramengajamento

BREVES

O QUE É O ART PROJECT

Site criado pelo Google
é galeria virtual de arte

Fonte: Google
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Museus do Brasil:
MAM e Pinacoteca
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




