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UCI e Fox levarão participantes amanhã
para a estreia de “Prometheus 3D”

Táxis terão Wi-Fi para passageiros
na cidade de São Paulo

Duas pessoas serão sorteadas para a pré estreia do filme “Prometheus
3D”. A ação realizada pela Rede UCI em parceria com a Fox irá
presentear dois convidados para uma sessão vip nas salas do Anália
Franco, em São Paulo, e New York City Center, no Rio de Janeiro.
Os participantes têm de convidar o maior número de pessoas para
o evento pelo Facebook. O resultado sai na terça-feira.

São Paulo será a primeira cidade brasileira a ter Wi-Fi nos táxis.
No início, 500 carros terão o dispositivo, que pode ser usado
em computadores tradicionais e em aparelhos como iPhone,
Blackberry, Android e Nokia. Países como Argentina e Chile já possuem
esse serviço disponibilizado para os seus passageiros. O valor
do seviço que será repassado para o cliente ainda não foi divulgado.
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Sucesso de serviço gratuito
provoca dilema para o Facebook
ed
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Anunciantes adoram a plataforma e de fato obtêm vendas maiores com as ferramentas disponíveis, como
é o caso do varejo, mas não consideram que gastar dinheiro em anúncios seja necessariamente produtivo
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Rede teria manipulado dados do prospecto de IPO
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Analistas vêm sugerindo com
frequência cada vez maior que,
no longo prazo, o Facebook pode ter de cobrar por serviços
que atualmente são fornecidos
gratuitamente.
As preocupações sobre a dependência da empresa quanto a
formatos publicitários que, ao
contrário do acontecido com o
rival Google, não mudaram o
mercado, ajudaram a provocar
uma queda de US$ 25 bilhões
no valor do Facebook desde
que abriu seu capital, no mês
passado. “Eles enfrentam um
sério problema porque a maior
parte de seus negócios depende do crescimento da publicidade”, disse Sucharita Mulpuru,
da Forrester Research. “Mas
por que comprar a vaca se você
recebe o leite de graça?”, acrescentou. ■ Reuters
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O dilema do Facebook: rede social busca alternativas para lucrar com novos formatos de anúncios

Cobrança à vista

SEC questiona Facebook sobre
o impacto do crescimento
de acesso por meio de celulares
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tá começando a inserir anúncios diretamente nas atualizações recebidas por todos os
usuários, o que pode ajudar a
companhia a enfrentar o desafio de como distribuir publicidade em aparelhos móveis.
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Krishan Agarwal, presidente do
Melrose.com, um site de comércio eletrônico de itens de luxo,
contou a uma audiência repleta
de profissionais do varejo online como o Facebook ajudou sua
companhia a obter 25% de crescimento de vendas em dois
anos. Na ocasião, o executivo
também fez uma revelação explosiva: a Melrose gastou menos de US$ 1,5 mil em anúncios
no Facebook, no período.
Para todas as demais operações feitas pela empresa no
maior site de rede social do
mundo, não houve custos. “Algumas das ferramentas gratuitas são muito melhores que os
anúncios do Facebook”, disse
Agarwal, ex-analista de investimentos no fundo de hedge Dalton Investment, durante conferência do setor, em Chicago.
A experiência de Agarwal vai
ao cerne dos problemas que o
Facebook está enfrentando ao
tentar transformar sua gigantesca rede mundial de usuários em
uma máquina de faturamento.
Os anunciantes adoram a plataforma, mas não consideram que
gastar dinheiro em anúncios seja necessariamente produtivo.
O Facebook espera sanar algumas dessas dúvidas por meio de
novos formatos de anúncios
que permitam acompanhar melhor o comportamento do consumidor. A empresa também es-

Cenário leva a crer
que no longo prazo
rede social terá de
cobrar pelos serviços
que hoje são gratuitos
para ampliar receita
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A Securities & Exchange Commision (SEC), reguladora de
mercados de capitais dos Estados Unidos, questionou o Facebook sobre o impacto do crescimento no número de usuários
que acessam a rede social por
meio de celulares nos meses
que anteciparam a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), mostram cartas divulgadas na última sexta-feira . “Assumindo que a tendência de
acesso via celulares vai continuar e que seus esforços para

monetizar tais usuários serão
mal-sucedidos, garanta que as
informações abranjam todas as
possíveis consequências na receita e nos resultados financeiros em vez de apenas dizer que
eles podem ser negativamente
afetados”, escreveu a SEC em
carta datada de 28 de fevereiro
ao vice-presidente de Finanças
do Facebook, David Ebersman.
Em outra carta a Ebersman
de 22 de março, a SEC questionou se o número médio mensal
de usuários que acessam a rede
social (MAUs, na sigla em inglês) por meio de celulares estava aumentando em regiões em
que o uso de PCs era menor. O

Facebook respondeu alterando
parte do texto relativo ao IPO
junto à SEC.
Em uma carta de 27 de março
enviada à SEC pelos advogados
do Facebook da Fenwick &
West, a empresa disse ter atualizado os documentos sobre o
IPO de modo a incluir informações sobre países que experimentaram crescimento mais significativos de MAUs via celulares. O Facebook também notou
crescimento em MAUs via celular em países onde o uso de PCs
prevalece, como os Estados Unidos, e em países em que PCs
não têm tanta popularidade, como o México. ■ Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.

Nokia sofre os impactos da reestruturação
Moody’s segue a S&P e a Fitch
e rebaixa a recomendação de
crédito da empresa para “junk”

A agência de classificação de
risco Moody's reduziu a recomendação de crédito da Nokia
para "junk", grau especulativo,
depois que a fabricante finlandesa de celulares alertou que fará mais 10 mil cortes de empregos e previu desaceleração de

vendas de aparelhos com Windows. Analistas do setor também reduziram seus preços-alvo para os papéis da Nokia, em
meio a temores de que a companhia continuará perdendo mercado para Apple, Google e Samsung Electronics.
A Moody's é a terceira agência de ratings a relegar à Nokia
situação abaixo do grau de investimento, o que significa que

muitos investidores institucionais como fundos de pensão
não comprarão os bônus da empresa. S&P e Fitch reduziram
suas recomendações sobre a
companhia em abril.
A Nokia está apostando as
chances de sua recuperação em
uma nova linha de celulares inteligentes chamada Lumia, que
usam o sistema operacional da
Microsoft, mas as vendas por en-

quanto têm sido lentas. A Nokia
substituiu sua própria plataforma pela da Microsoft em 2011.
“A ação de hoje sobre o rating reflete nossa visão de que o
plano de reestruturação ampla
da Nokia traça uma escala de
pressão sobre resultados e consumo de caixa maior do que assumíamos anteriormente”, afirmou Wolfgang Draack, analista
da Moody's em nota.

Pelo menos dez corretoras
cortaram seus preços-alvo sobre as ações da Nokia, que acumulam desvalorização de mais
de 50% desde o início do ano.
“O atual alerta de lucro da
Nokia reflete a necessidade da
companhia ter de promover descontos significativos sobre os novos produtos Lumia para o ecossistema da plataforma atrair interesse”. ■ Reuters

