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Os novos tablets da Microsoft
não representam uma ameaça
para o iPad, da Apple, visto o pou-
co entusiasmo entre programa-
dores para criar aplicativos para
o novo sistema operacional Win-
dows, disseram analistas. A Mi-
crosoft apresentou na segunda-
feira sua linha de tablets Surface,

criando concorrência não ape-
nas para a Apple, mas para seus
parceiros fabricantes de hardwa-
re, como Samsung e HP.

“Ainda que os detalhes de pre-
ço não estejam claros, a Micro-
soft terá de vender por preço
muito inferior ao do iPad se dese-
ja ser competitiva”, disse Peter
Misek, analista da Jefferies.

O tablet Surface terá duas ver-
sões, uma acionada pelo Win-
dows RT e baseada na arquitetu-
ra de chips usada na maioria dos
demais tablets e outra, de me-
lhor desempenho, usando o Win-
dows Pro 8.

“O fator mais importante para
o sucesso de um tablet é o ecos-
sistema. Com base em nossas
discussões com programadores,
consideramos que a falta de entu-
siasmo da parte deles é preocu-
pante”, disse Misek.

Ele estima problemas para os
tablets Windows 8 na concorrên-
cia com o iPad, que oferece mais
de 225 mil aplicativos, e, em me-
nor dimensão, também diante
dos tablets com o sistema An-
droid, do Google, como o Galaxy
Tab, da Samsung. A versão me-
nor e mais leve do Microsoft Sur-
face pretende concorrer direta-

mente com o iPad, e a segun-
da, mais pesada, tem como al-
vo a nova geração de note-
books de baixo peso.

Confusão. Mas vender duas
versões do tablet nos mesmos
canais de varejo confundirá
os consumidores, segundo
analistas da Jefferies, Forres-
ter Research e ThinkEquity.

“Escolha é um princípio
chave do Windows, mas esco-
lha demais incomoda os con-
sumidores”, afirmou a Forres-
ter Research. “A Apple com-
preende o fato e limita as op-
ções quanto ao iPad à conecti-
vidade, memória e preto ou
branco.”

Mas alguns analistas acredi-
tam que o uso de um teclado
embutido na cobertura do
aparelho, e uma política agres-
siva de preço, podem ajudar a
Microsoft a ganhar mercado. /
REUTERS

Kodak vai à Justiça
contra Apple por patentes

CANNES

Toda a vez que um usuário aper-
ta a tecla “curtir” ou escreve um
comentário no Facebook, ele dei-
xa uma importante pegada a ser
acompanhada pelos departa-
mentos de vendas e marketing
das empresas. O que as compa-
nhias ainda não entenderam, se-
gundo o diretor de planejamen-
to de marca do Facebook, Paul
Adams, é como usar essas infor-
mações para refinar a oferta de
produtos. Na opinião dele, a re-
de social é uma grande platafor-
ma de personalização.

A necessidade de o Facebook
seestabelecer como uma alterna-
tiva viável de negócios – e, assim,
gerar receita – se tornou uma ne-

cessidade premente desde a
abertura de capital da compa-
nhia, que foi seguida de uma for-
te queda das ações. O uso da em-
presa como uma forma de captar
clientes também foi posto em xe-
que pela decisão da General Mo-
tors de cancelar um investimen-
to de US$ 10 milhões para lançar
produtos no site.

De acordo com o executivo, o
Facebook oferece um “mapa da
humanidade” para o qual os
usuários são atraídos pelos valo-
res e produtos que apreciam e
querem compartilhar. “Se cada
pessoa tem 500 amigos, ela terá
aproximadamente 10 mil ‘ami-
gos de amigos de amigos’. Todo
mundo está conectado”, afir-
mou Adams, que participou on-
tem do Cannes Lions Festival In-
ternacional de Criatividade,
evento do qual o Estado é repre-
sentante oficial no Brasil.

“Cada ação conta uma histó-
ria. Talvez os ‘check-ins’ (regis-
tros de presença em diferentes
locais) não sejam uma informa-

ção interessante individualmen-
te, mas o conjunto de visitas de
uma pessoa em sua linha do tem-
po é valiosa. O importante é agre-
gar essas informações”, diz.

Segundo Adams, se uma pes-
soa tem o hábito de ir a cafete-
rias, é uma chance para que re-
des como Starbucks usem os da-
dos do Facebook para tentar

agradar a esse cliente cativo.
Embora uma pessoa possa ter

diferentes grupos de amigos, o
executivo defende que os perfis
mais próximos, com os quais a
interação é mais frequente, ten-
dem a demonstrar gostos e hábi-
tos semelhantes. “Eu acho que
as empresas precisam acordar
para o conteúdo e as mensagens

nas interações de um indivíduo
com os diferentes grupos dos
quais faz parte. Os hábitos offli-
ne estão intimamente ligados
aos comentários online.”

Criatividade. Uma das razões
pelas quais o Facebook ainda
não é integralmente usado como
fonte de pesquisa pelos criado-
res de campanhas de marketing,
na visão de Adams, é a resistên-
cia que as agências de propagan-
da têm em mudar sua forma de
pensar. “As campanhas preci-
sam ter a interação social como
uma parte do briefing criativo. A
internet migra para a era do enga-
jamento e da interação social.”

O diretor do Facebook aposta
que, com o passar do tempo, as
pessoas vão passar a comparti-
lhar uma quantidade maior de in-
formações online. Segundo ele,
será possível ter uma noção
maior dos gostos de cada indiví-
duo pela rede social.

“Poderei saber quem está con-
sumindo aquele produto e por
qual preço. E vou poder encon-
trar a mesma mercadoria sem
ter de fazer uma busca. Tudo is-
so vai acontecer automaticamen-

te”, afirma Adams.

Incômodo. Em palestra no Can-
nes Lions, Dan Gill, da empresa
americana Huddler, especializa-
da em comunidades sociais, afir-
mou, porém, que o Facebook
não é um espaço ideal para a ven-
da e discussão sobre produtos.
Segundo ele, o usuário se sente
invadido toda a vez que uma pro-
paganda entra no meio de sua in-
teração com amigos.

Para Gill, há meios mais apro-
priados para propostas comer-
ciais na web. São as chamadas
“redes de interesse”, que se dedi-
cam a coisas específicas, como
esportes e maternidade, que se
mostram mais adequadas. / F.S.

Facebook pode ajudar a personalizar produtos

Para analistas, tablet
da Microsoft não
ameaça o iPad

Brasil chega a 36 Leões em Cannes
Giovanni+DraftFcb, Ogilvy, Age Isobar e AlmapBBDO foram premiadas com Leões de Ouro nas categorias Outdoor e Mobile Lions
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O Brasil já soma 36 Leões no
Cannes Lions Festival Interna-
cional de Criatividade, evento
que tem o ‘Estado’ como repre-
sentante oficial no Brasil. O re-
sultado foi especialmente for-
te na categoria Outdoor, na
qual o País recebeu um total
de 16 Leões, com ouros para as
agências Giovanni+DraftFcb,
Ogilvy e Age Isobar.

Embora os trabalhos brasilei-
ros tenham ficado de fora da pre-
miação de Creative Effective-
ness – categoria que mede o re-
sultado econômicos das peças
publicitárias e só premiou seis
trabalhos em todo o mundo –, o
País também foi lembrado nas
áreas de Mobile Lions (três
Leões, incluindo um de ouro pa-
ra a AlmapBBDO) e em Media
Lions (quatro bronzes). Ao to-
do, o Brasil conquistou 23 Leões
ontem, que se somaram às 13
premiações de segunda-feira.

O trabalho feito pela agência
Giovanni+DraftFcb para as câ-
meras da fabricante JVC, que re-
cebeu dois Leões de ouro, che-
gou a ser considerado para o
Grand Prix em Outdoor, segun-
do contaram jurados ao Esta-
do, mas o prêmio acabou divi-
dido entre uma campanha da
Mercedes-Benz (Alemanha) e
da Coca-Cola (China).

P a r a o p r e s i d e n t e d a
Giovanni+DraftFcb, Aurélio Lo-
pes, a campanha para a JVC re-
presentou uma oportunidade
para a agência trabalhar um pro-
duto cuja proposta de valor se

baseava em suas qualidades téc-
nicas, e não no preço. Isso per-
mitiu que a ação se baseasse em
características reais da câmera.

“Trata-se de uma ideia sim-
ples. A intenção dos anúncios
foi mostrar que era possível ti-
rar 130 fotos consecutivas”, ex-
plica Lopes. “A ideia foi dizer
que é possível ver a vida de dife-
rentes ângulos, para escolher o
melhor deles depois.”

Os outros ouros na categoria
foram para a Ogilvy, pelo anún-
cio do relançamento da revista
Forbes no Brasil, e para a Age
Isobar, pelo trabalho para a

Camp Néctar. A Giovanni levou
ainda um Leão de prata pela
campanha do Liquid Paper, da
Paper Mate.

Os 11 Leões de bronze foram
para a Ogilvy (três premiações,
para Claro, Hellmann’s e Spri-
te), DM9DDB (C&A), Young &
Rubicam (Café Bonogrão e
Goodyear), Talent (Santher e
Go Outside Magazine), Leo Bur-
nett Tailor Made (Fiat), Lua
(Kiss FM) e AlmapBBDO
(Getty Images).

Celular. Em Mobile Lions (tra-
balhos feitos para as telas dos

telefones celulares), a campa-
nha da AlmapBBDO para a Bra-
desco Seguros ficou com um
Leão de Ouro, enquanto a
Ogilvy levou um bronze para
uma campanha para a Coca-Co-
la e a Globo Comunicação e Par-
ticipações foi premiada com
um bronze pela iniciativa relati-
va ao quadro Medida Certa, do
programas Fantástico.

Na categoria Media Lions, fo-
ram quatro Leões de bronze pa-
ra Loducca (Peugeot), Y&R
(Santa Casa e Telefônica) e DM9
DDB (C&A). Segundo Gustavo
Gaion, vice-presidente de mí-

dia da Y&R e jurado da catego-
ria, o julgamento da categoria
leva em conta principalmente
resultados econômicos.

Segundo ele, o País poderia
ter se saído melhor caso as agên-
cias brasileiras tivessem se es-
merado mais no processo de ins-
crição de trabalhos. “É preciso
trabalhar junto com o cliente pa-
ra mostrar o impacto de uma
ação no dia a dia do negócio. Se-
tenta por cento dessa categoria
se concentra nesse resultado fi-
nal”, explica.

Jurado da categoria Creative
Effectiveness, o diretor de pu-

blicidade e marketing da Fiat,
João Ciaco, também defendeu
uma visão mais global e pragmá-
tica dos casos apresentados. “O
vencedor na categoria (uma pe-
ça britânica para o desodorante
Axe, da Unilever) mostrou mui-
to bem todas as fases do proces-
so”, disse.

estadão.com.br

Especialistas acreditam
que aparelho da empresa
vai concorrer com
produtos de fabricantes
como Samsung e HP

Cannes. Acompanhe a
cobertura completa do Festival
blogs.estadao.com.br/a-alma-do-negocio
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Dados. Facebook é ‘mapa da humanidade’, diz Paul Adams

A Kodak entrou com processo
contra a Apple para impedir que
a maior empresa norte-america-
na em valor de mercado interfira
em seus planos de vender um
grande portfólio de patentes, co-
mo parte significativa do seu pla-
no de reestruturação de falência.

Em ação arquivada na segun-
da-feira na corte de falência nor-
te-americana de Manhattan, a
Kodak afirmou que a Apple alega
equivocadamente possuir dez
patentes decorrentes de traba-
lhos realizados em conjunto no
início da década de 1990.

A FlashPoint Technology tam-
bém alega ser detentora de pa-
tentes, por meio de uma parceria
com a Apple, que se desfez em
1996. As patentes incluem a tec-

nologia que permite aos portado-
res de câmeras pré-visualizar as
imagens em telas de LCD.

As patentes integram o portfó-
lio de captura digital da Kodak,
que, segundo a companhia, in-
clui mais de 70 patentes para
equipamentos como câmeras di-
gitais, smartphones e tablets,
que geraram receita superior a
US$ 3 bilhões desde 2001.

Segundo a Kodak, a Apple in-
fringiu a maior parte das paten-
tes desse portfólio, além de ser
uma potencial compradora. “A
estratégia da Apple tem sido utili-
zar sua substancial posição de
caixa para atrasar o máximo pos-
sível o pagamento de royalties à
Kodak”, afirmou a empresa de fo-
tografia. / REUTERS
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● Conexões

Para executivo da rede,
comentários postados
no site podem ser usados
para refinar ofertas para
os gostos dos clientes

● Estratégia
Com o Surface, a Microsoft se
distancia da estratégia que sem-
pre usou no mercado de PCs, de
se concentrar no desenvolvimen-
to de software e deixar o hardwa-
re por conta de parceiros.

Premiação. Campanha da Giovanni+DraftFcb, de Aurélio Lopes, para as câmeras da fabricante JVC ganhou dois Leões de Ouro na categoria Outdoor

PAUL ADAMS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE
MARCA DO FACEBOOK
“Se cada pessoa tem
500 amigos, ela terá
aproximadamente 10 mil
‘amigos de amigos de amigos’.
Todo mundo está conectado.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2012, Economia & Negócio 2, p. B18.
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