
Uma funcionária da unidade da
Oracle em Cingapura foi men-
cionada ontem em um caso de
favorecimento sexual envolven-
do o antigo diretor da agência
antidrogas da cidade-país.
Ng Boon Gay, ex-diretor da

Central Narcotics Bureau, en-
frenta duas acusações de favo-
recimento sexual sobre uma di-
retora de vendas sênior da Ora-
cle Singapore em troca de aju-
da à companhia.
Os supostos crimes teriam

ocorrido em dezembro de 2011.
Ng enfrenta outras duas acusa-
ções de favorecimento sexual
pela mesma mulher quando
era funcionária da Hitachi Data
Systems, de acordo com docu-
mentos da Justiça a que a Reu-
ters teve acesso.
“Qualquer suposto compor-

tamento inadequado atribuído
à nossa antiga funcionária na
HDS foi realizado sem o conhe-
cimento de ninguém da HDS”,
declarou a companhia por
e-mail. A Oracle se negou a co-
mentar o assunto. Ng atualmen-
te está solto sob fiança. As acu-
sações contra ele vieram à tona
uma semana depois de o antigo
diretor da Defesa Civil de Cin-
gapura Peter Lim ter sido acusa-
do de aceitar sexo em troca de
favores. ■ Reuters

A fabricante de sistemas de na-
vegação para veículos TomTom
fechou acordo para licenciar
seusmapas para a Apple.O obje-
tivo é atender à demanda por
software barato ou gratuito de
navegação para smartphones e

tablets. O acordo fez as ações
da companhia holandesa, que
acumularam desvalorização de
40% no ano passado, saltarem
15% ontem.
Na segunda-feira, a Apple

apresentou o próprio serviço de
mapas para dispositivos móveis
e anunciou melhorias no meca-
nismo do assistente de voz Siri,
engrossando a rivalidade con-
tra o concorrente Google.
“O acordo entre a TomTom e

aApple é umgrande impulso pa-

ra a TomTom dadas as ambições
da empresa e a força da marca
da Apple e sua enorme e cres-
cente base instalada”, disse a
SNS Securities em relatório.
Entretanto, a SNS informou

que é difícil definir umvalor pa-
ra o acordo para a TomTom já
que a companhia holandesa vai
depender grandemente de recei-
ta de publicidade e de alguma
possível taxa nominal por ma-
pa. A TomTomnão informoude-
talhes sobre o acordo com a Ap-

ple. A companhia enfrenta in-
tensa competição sobre o mer-
cado de dispositivos pessoais de
navegação, em um momento
em que os usuários optam cada
vez mais por softwares baratos
ou gratuitos, bem como por dis-
positivos como celulares inteli-
gentes ou computadores tablet.
A TomTom afirma que cobre

mais de 200 países e territórios
e que seus mapas cobrem mais
de 35 milhões de quilômetros
no mundo.

Munição contra o Google
AApple fará tudo que pode para
se tornar menos dependente do
Google, disse Colin Gillis, analis-
ta da BGC Partners. “O que
acontece é que um dia o Google
pode decidir não fornecer ma-
pas à Apple”, disse. “Uma em-
presa não pode depender assim
de umconcorrente." Embora es-
teja atrasada, a Apple chega
com capacidade para usar a ex-
periência dos rivais e “ir ainda
além”. ■ Reuters

Mais uma polêmica envolvendo
o Facebook. Afinal, a publicida-
de namaior rede social domun-
do ajuda ou não ajuda nas ven-
das do anunciante? A General
Motors acha que não e emmea-
dos do mês passado cancelou a
verba publicitária que destina-
da à empresa de Mark Zuker-
berg. Mas uma nova pesquisa,
desta vez da consultoria inde-
pendente comScore, mostra
quemarcas que anunciamnoFa-
cebook têm 16% mais chances
de vender do que aquelas que
não “curtem” a rede.
O estudo avalia a publicidade

paga no Facebook bem como a
exposição em mídia -ou seja,
grandes marcas como Best Buy,
Starbucks e Target e rebate pes-
quisas que questionam a efetivi-
dade dos anúncios no Face-
book. É o caso do estudo da Reu-
ters/Ipsos publicado semana
passada que apontava que qua-

tro em cada cinco usuários do
Facebook não haviam compra-
do nenhum produto ou serviço
com base em anúncios ou co-
mentários vistos no Facebook.
A exposição demarca no Face-

book ocorre principalmente
nos feeds de notícias dos usuá-
rios, segundo a comScore, por
meio de visitas às páginas des-
sas marcas no site.
Os fãs - consumidores que

curtem determinada marca ou
produto no Facebook - tendem
a gastar mais que a média dos
consumidores com aquelamar-
ca determinada, apontou a
comScore,mencionando exem-
plos como Amazon, Best Buy e

Target. Os dados de compras
vêm de informações de clubes
de fidelidade, operadoras de car-
tões de crédito e serviços tercei-
rizados de pagamentos, divulga-
dos comautorização dos partici-
pantes do estudo.
No caso da Target, o Face-

book e a comScore estudaram
dois grupos. Um, formado por
fãs da Target e seus amigos, via
mensagens específicas sobre a
Target em feeds de notícias e si-
milares. O segundo, de usuários
quenão são fãs da Target, não re-
cebia mensagens. Os dois gru-
pos tinham comportamento de
compra idêntico na Target antes
do período de estudo.

Quatro semanas depois, os
fãs que recebiammensagens ti-
nham probabilidade 19% mais
alta de comprar bens na Target
do que o grupo que não as rece-
bia, e seus amigos mostravam
probabilidade 27% mais alta.
Um porta-voz da comScore in-
formou que não sabia a que vo-
lume de mensagens os grupos
foram expostos. O mesmo foi
feito com a publicidade paga.
Um grupo de usuários do Face-
book foi exposto a publicidade
paga de uma cadeia nacional de
varejo e outro não. Ao final de
quatro semanas, o grupo expos-
to tinha 16% mais probabilida-
de de compra. ■ Reuters
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O acordo anunciado ontem fez
as ações das companhia
holandesa subirem mais de 15%

Tendo como um importante tema o debate sobre cultura digital,
a Campus Party Recife, que acontece de 26 a 30 de julho de 2012,
no Centro de Convenções de Pernambuco e no Chevrolet Hall,
contará com Rick Falkvinge, ativista social e fundador do Partido
Pirata na Suécia, como palestrante magistral. O ex-empresário
de software virá pela primeira vez ao Brasil.

A Brazil Hospitality Group assinou contrato para a administração
de um novo hotel em Belo Horizonte. As informações foram
divulgadas em comunicado enviado ao mercado. Atualmente
em fase de desenvolvimento, o projeto tem início de operações
previsto para o primeiro trimestre de 2014, com 170 quartos.
A empresa não divulgou o valor da transação.

Consumidores que
curtem determinada
marca ou produto
na rede social tendem
a gastar mais que a
média, diz comScore
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




