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Fotografia

O s usuários de apare-
lhos que usam o sis-
tema operacional
do Google, o An-

droid, começaram a usar on-
tem um dos aplicativos mais
populares para o iPhone, da
Apple, o Instagram. Agora, os
proprietários de smartpho-
nes como o Samsung Galaxy S
poderão compartilhar instan-
taneamente nas redes sociais,
como Facebook e Twitter, as
suas fotografias.

O Instagram já está disponível
na loja virtual de aplicativos do
Google, o Google Play (antes co-
nhecido como Android Market).
O caminhada do Instagram em
direção ao sistema operacional
do Google foi lento – o aplicativo
é usado no iPhone desde outu-
bro de 2010. Mesmo assim, a em-
presa optou por um lançamento
discreto, limitando-se a infor-
mar que era possível fazer o
download de uma nova versão
no Google Play.

A opção de “retocar” fotogra-
fias recém-tiradas virou rapida-
mente uma “febre”. Apenas três
meses depois de seu lançamen-

to, 1 milhão de usuários da Apple
Store baixaram o aplicativo, se-
gundo a PC Magazine. A ferra-
menta permite que o usuário uti-

lize diferentes filtros nas ima-
gens, mudando cores, atmosfe-
ra, adicionando bordas e diferen-
tes tonalidades a seus registros.

O aplicativo de compartilha-
mento de fotos é um dos grandes
sucessos no segmento – calcula-
seque cerca de 30 milhões de pes-
soas já tenham instalado o Insta-
gram em seus aparelhos. Parte
da demora para a migração para
o Android, afirmam os responsá-
veis pelo Instagram, veio da ne-
cessidade de oferecer aos clien-
tes do Android uma experiência
de uso semelhante ao obtido ho-
je no sistema iOs, da Apple.

Há três semanas, durante o
evento SXSW, o presidente do
Instagram, Kevin Systrom, havia
dito que a ferramenta estava em
fase final de desenvolvimento.
Ele disse que a versão para o sis-

tema operacional do Google é
ainda melhor. “É rápido, mui-
to rápido.”

Mercado. A migração para o
Android deverá adicionar
uma considerável fatia de
usuários para o Instagram. De
acordo com a consultoria Te-
leco, foram vendidos 157,8 mi-
lhões de smartphones no
mundo no quarto trimestre
de 2011. A Apple liderou as
vendas, com 37 milhões de
iPhones comercializados,
mas a Samsung – que usa o
sistema operacional do Goo-
gle – veio logo atrás, com 36
milhões de unidades vendi-
das. Outras marcas, como a
LG e a HTC, também funcio-
nam com o Android. / AGÊN-
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Ação da Apple pode atingir
US$ 1.001, afirma analista

NOVA YORK

A Security and Exchange Com-
mission (SEC), órgão equivalen-
te à Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) nos Estados Uni-
dos, decidiu investigar a revisão
dos resultados financeiros da
empresa de compras coletivas
Groupon, segundo noticiou o
Wall Street Journal.

A reportagem, que cita uma
fonte próxima à situação, afirma
que a apuração está em fase ini-
cial e que a SEC ainda não deci-
diu se levará a cabo uma investi-
gação oficial sobre as condutas
da companhia. Um representan-

te do Groupon não quis fazer co-
mentários sobre a notícia.

O Groupon, líder no mercado
mundial de compras coletivas,
anunciou na sexta-feira que revi-
saria seu balanço do último tri-
mestre do ano passado, o que re-
sultou em queda de 3%, para US$
492 milhões, em seu faturamen-
to. O prejuízo também aumen-
tou, passando de US$ 0,08 para
US$ 0,12 por ação.

Fundado em 2008, o Groupon

foi pioneiro no mercado de des-
contos pela internet, que atinge
todo o tipo de produtos e servi-
ços, como refeições em restau-
rantes, produtos eletrônicos e
pacotes turísticos. As ofertas só
são válidas, no entanto, quando
uma determinada quantidade
de consumidores faz a compra –
daí o nome “compra coletiva”.

O motivo da revisão dos núme-
ros foi justamente a necessidade
de ampliar os reembolsos. Para

aumentar receitas, o Grou-
pon está apostando em ofer-
tas mais caras, como viagens e
procedimentos cosméticos,
que têm uma maior taxa de de-
voluções.

Credibilidade. Os investido-
res responderam à revisão de
números vendendo ações em
massa na segunda-feira, quan-
do os papéis do Groupon des-
pencaram 17%. No passado, a
companhia foi criticada pela
forma “pouco ortodoxa” de di-
vulgação de resultados. Em
seu último relatório anual, o
Groupon admitiu que havia
uma deficiências em seus con-
troles de informações finan-
ceiras. A empresa, auditada
pela Ernst & Young, disse na
última sexta-feira que contra-
tou uma consultoria em con-
tabilidade para melhorar seus
controles até o fim de 2012.

Tantos problemas têm des-
pertado o ceticismo dos ana-
listas em relação ao negócio.
“Cremos que o Groupon che-
gou a um ponto que as ambi-
ções da companhia são maio-
res do que sua capacidade de
planejamento e controle in-
terno”, disse, em comunica-
do, Jordan Rohan, analista da
Stifel Nicolaus, que passou a
recomendar a venda dos pa-
péis. / REUTERS e AP

SEC investiga revisão de
resultados do Groupon, diz jornal

● Depois de anos oferecendo
conteúdo gratuito na internet,
cerca de 300 jornais americanos
resolveram adotar uma nova es-
tratégia, chamada em inglês de
“metered pay wall”, em que ofe-
recem ao leitor algumas notícias

de graça, antes de exigir que eles
paguem por uma assinatura digi-
tal, que normalmente combina
conteúdos para web, smartpho-
ne e tablets.

“Muitos consumidores estão
nos dizendo que é justo”, afirma
Rob Gursha, vice-presidente do
‘Star Tribune’, um diário com cir-
culação de 300 mil exemplares.
Em novembro, a publicação co-
meçou a cobrar US$ 1,99 sema-
nais pelo acesso online a um nú-

mero ilimitado de textos. Cerca
de 20 mil pessoas assinaram.

Menos de um quarto dos 1.350
jornais americanos cobra pelo
acesso online, mas um número
cada vez maior de executivos do
setor está otimista de que os
“pay walls” podem incentivar o
faturamento digital. Esse é um
dos principais temas do evento
da Newspaper Association of
America, que acontece nesta se-
mana em Washington. / AP
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A “febre da Apple”, referência ao
crescimento dos aparelhos da
empresa fundada por Steve Jobs
na preferência do consumidor,
deverá levar a ação da compa-
nhia a passar do patamar de US$
1.000 nos próximos meses, de
acordo com Brian White, analis-
ta da Topeka Capital Markets. O
preço-alvo para o papel da com-
panhia é de US$ 1.001, na avalia-
ção de White.

Segundo o analista, esse oti-
mismo é sustentado pelo fato de
que a Apple está ganhando mer-
cado muito além dos Estados
Unidos. “A febre da Apple está se
espalhando como um incêndio
espontâneo ao redor do mun-
do”, diz White, no relatório que
inaugurou a cobertura da Tope-
ka sobre as ações da empresa.

A recomendação da Topeka

para ação, naturalmente, é de
compra. No pregão de ontem da
bolsa Nasdaq, que concentra os
papéis de empresas de tecnolo-
gia, a Apple fechou com alta de
1,73%, negociada a US$ 629,32.
Nos últimos 12 meses, a ação da
empresa que criou o iPad e o
iPhone já subiu mais de 80%.

Atualmente, o valor alvo mé-
dio dos analistas para a Apple é
bem mais conservador do que o
da Topeka Capital Markets, fi-
cando ao redor de US$ 700, se-
gundo média das opiniões coleta-
das pela Thomson Reuters. No
entanto, até pouco tempo atrás,
muitos especialistas duvidavam
que a ação da companhia pudes-
se superar a marca de US$ 500
ou de US$ 600.

Para Brian White, a empresa –
que atualmente é a mais valiosa
do mundo – tem peculiaridades
que sustentam uma previsão oti-
mista: “Levada por um portfólio
ainda maior de produtos inova-
dores, uma crescente tecnologia
digital integrada, estética inigua-
lável e uma marca capaz de tocar
a alma de consumidores de to-
dos os tipos”, afirmou. /AGÊNCIAS
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‘Philadelphia
Inquirer’é vendido
por US$ 55 milhões
Com 183 anos de história, jornal da Filadélfia tem como novos
donos um grupo de empresários ligados ao Partido Democrata

INSTAGRAM, ENFIM,
CHEGA AO ANDROID
Aplicativo antes era exclusivo para a Apple

Sem festa. Systrom (D), do Instagram: lançamento discreto

Assinatura digital
começa a dar
resultado nos EUA

Circulação. A tiragem média do ‘Philadelphia Inquirer’ é de 331 mil durante a semana

Redução. Groupon revisou para baixo sua receita em 3%

Para a Topeka Markets,
‘febre’ da marca ao redor
do mundo justifica
expectativa mais otimista
que a média do mercado

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Com quase dois séculos de ida-
de, o tradicional jornal ‘Phila-
delphia Inquirer’, junto com o
portal Philly.com e o tabloide
‘Philadelphia Daily News’, foi
vendido por US$ 55 milhões,
mais investimentos de US$ 7
milhões, para um grupo de em-
presários ligados ao Partido
Democrata de Nova Jersey, Es-
tado vizinho da Pennsylvania,
onde se localiza a Filadélfia.

A compra deve implicar em no-
vas demissões no jornal, que viu
o seu faturamento de cerca de
US$ 500 milhões anuais em
2005 ser reduzido pela metade
ao longo dos últimos seis anos.
“Infelizmente, os gastos não fo-
ram cortados na mesma propor-
ção e a companhia está perden-
do dinheiro”, disse George Nor-
cross III, um dos investidores.

Além disso, há especulações
de uso político do jornal pelos
novos compradores. A oferta
dos investidores aconteceu de-
pois de o ex-governador da
Pennsylvania Ed Rendell, do Par-
tido Democrata, ter se aproxima-
do do ex-jornalista Lewis Katz,
que é um dos investidores. Além
do envolvimento do ex-governa-
dor, Nacross, um dos empresá-
rios, é o principal lobista demo-

cratas de New Jersey.
Ao ser questionado, Katz ne-

gou uma possível interferência
no conteúdo editorial. “Isso não
ocorrerá. Não intimidaremos
ninguém sobre como escrever
uma matéria. Seria um suicídio
para a reputação do jornal e para
os nossos negócios”, disse.

Nos últimos anos, o Philadel-
phia Inquirer, assim como diá-
rios de outras grandes cidades
norte-americanas, vinha perden-
do leitores e, principalmente,
anunciantes e classificados. Al-
guns deixaram de publicar edi-
ções impressas, como o Seattle
Post-Inteligencer. Outros acaba-
ram vendidos, como o Los Ange-
les Times.

O próprio grupo do Philadel-
phia Inquirer havia sido vendido
dois anos atrás para dois fundos
de investimento, que pagaram
US$ 139 milhões. Em 2006, em
outra venda, o preço pago foi de
US$ 515 milhões. Estes montan-
tes, segundo analistas, indicam a

“impressionante desvaloriza-
ção” do jornal da Filadélfia, que
já recebeu 18 prêmios Pulitzer
em seus 183 anos de história. No
mês passado, 45 jornalistas fo-
ram demitidos do diário e, mes-
mo antes da venda, havia a previ-
são de mais 35 demissões ainda
neste ano.

De acordo com o Audit Bureau
of Circulations, o Philadelphia In-
quirer tem uma tiragem média
de 331.134 exemplares nos dias
de semana, subindo para 482.597
aos domingos. O Wall Street Jour-
nal, maior jornal dos Estados
Unidos, vende quatro vezes
mais, enquanto as vendas do
New York Times são o triplo.

Mudança. Para a Filadéfia, o jor-
nal é uma espécie de símbolo, de
uma época em a cidade ainda era
uma das maiores dos Estados
Unidos. Com o tempo, passou a
perder importância, apesar de se
localizar no meio do caminho en-
tre Washington e Nova York.

Mesmo com a deteriorada si-
tuação econômica dos jornais,
os empresários dizem que a com-
pra não foi uma decisão filantró-
pica. O Philadelphia Daily News,
que enfrenta uma crise ainda
maior, deve ser mantido porque
é hoje a única publicação impres-
sa que acompanha de perto os
esportes na cidade.

Paralelamente à venda, o Phila-
delphia Inquirer lançou ontem a
tecnologia Aurasma, que permi-
te uma leitura interativa do jor-

nal em papel. Ao apontar um apa-
relho equipado com os sistemas
operacionais iOS (da Apple) ou
Android (do Google) em direção

às páginas, a imagem impressa é
capturada e digitalizada. Uma fo-
to pode virar filme ou o texto po-
de se transformar em áudio.

Empresa admite
dificuldade em controles
internos e sofre pressão
dos investidores, que se
desfazem de sua ação

● Desembolso

US$ 7 mi
serão investidos no jornal pelos
novos donos, além dos US$ 55
milhões pagos pelo controle da
publicação
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




