
A Samsung Electronics planeja in-
cluir o iPhone 5 — produto mais

recente lançado pela Apple e que
já está a venda desde o início des-
ta semana — na disputa judicial
por patentes contra a fabricante
americana, informou nesta quin-
ta-feira a empresa sul-coreana.

A mais nova ação legal da Sam-
sung ocorre em um momento es-
tratégico. A Apple recebeu pedi-
dos por mais de 2 milhões de
iPhones 5 apenas nas primeiras
24 horas após o lançamento. Os

primeiros modelos só devem che-
gar às lojas hoje e alguns países
só terão acesso ao telefone celu-
lar da Apple no final do ano.

“A Samsung adianta que, em
um futuro próximo, entrará com

uma nova moção para incluir o
aparelho iPhone 5 nas acusa-
ções de irregularidades”, afir-
mou em documento enviado
às autoridades americanas. ■

Miyoung Kim, Reuters

O Google deverá se tornar o
maior lucrador com anúncios
em displays neste ano nos Esta-
dos Unidos, lugar hoje ocupa-
do pela rede social Facebook.
Com a inversão de posições, o
Google vai con-
solidar sua pre-
sença dominan-
te na propagan-
da online.

A influência
crescente do Goo-
gle em anúncios em displays —
as janelas com imagens e ví-
deos encontrados em sites —
vem na esteira do crescimento
da publicidade em vídeo na sua
subsidiária YouTube. Também
colaborou o crescimento da pu-

blicidade móvel por meio do
AdMob, uma empresa adquiri-
da pela Google em 2009.

Este ano, o Google vai obter
15,4% das verbas de publicidade
em displays, aproximadamente
US$ 2,31 bilhões, em compara-
ção com 14,4% estimados para o
Facebook, ou US$ 2,16 bilhões.
As projeções foram feita pela

Marketer, uma
empresa de pes-
quisa de publici-
dade digital dos
Estados Unidos.

Mas o levanta-
mento da Marke-

ter assinala que os editores
têm sido afetados pela deman-
da mais fraca do que a espera-
da em publicidade este ano, já
que as grandes marcas estão se-
gurando custos nas campa-
nhas digitais. ■

Reguladores da União Europeia
(UE) podem processar o Goo-
gle por violação de leis do blo-
co de países se a empresa não
fornecer concessões satisfató-
rias para aliviar problemas de
concorrência, disse ontem o
chefe antitruste da UE.

O Google atualmente está ne-
gociando com a Comissão Euro-
peia para resolver as preocupa-
ções sobre suas práticas de negó-
cios, após queixas de rivais, en-
tre eles a Microsoft.

“Se soluções eficazes forem en-
contradas rapidamente e testa-

das com sucesso, a concorrência
poderá ser restaurada em um es-
tágio inicial”, disse o comissário
de Concorrência da UE, Joaquin
Almunia, em um texto de um dis-
curso que fará na Universidade
Fordham, em Nova York.

“No entanto, nós não atingi-
mos isso ainda e deve ficar claro
que, na ausência de propostas sa-
tisfatórias, eu vou ser obrigado a
continuar com nossos procedi-
mentos formais”, disse.

Almunia também afirmou
que ele vai decidir “em breve”
sobre a proposta da Universal
Music Group de US$ 1,9 bilhão
pela gravadora EMI. Fontes disse-
ram à Reuters que uma decisão
da UE poderia sair hoje. ■

O Facebook afirmou que vai co-
meçar a cobrar de empresas pa-
ra veicular ofertas promocionais
em sua rede social, transforman-
do um serviço gratuito em um
potencial gerador de receita em
um momento em que investido-
res e analistas exigem novas fon-
tes de crescimento da empresa
recém-listada em bolsa.

O Facebook lançou o Face-
book Offers no início deste ano,
permitindo que varejistas e lojis-
tas locais enviem anúncios de
ofertas para seus fãs na rede so-
cial. Os usuários recebem as ofer-
tas em suas páginas de novida-
des e resgatam cupons em lojas
para receberem os descontos.

O serviço tem sido gratuito pa-
ra os anunciantes, mas nas próxi-

mas semanas o Facebook vai co-
brar pagamento de pelo menos
US$ 5 sobre anúncios relaciona-
dos para promover cada oferta a
uma audiência selecionada de
fãs e amigos de fãs. O custo vai
variar baseado no tamanho da
página da empresa no Facebook.

“Eles devem conseguir cobrar
uma tarifa, seja sobre uma oferta
ou sobre qualquer outra ferramen-
ta de marketing”, disse Colin Se-
bastian, analista da R.W. Baird.

“A questão é se o Facebook vai
cobrar um valor apropriado dos
anunciantes pelo direito de publi-
carem uma oferta, por exemplo,
se a oferta gerar um retorno posi-
tivo”, acrescentou Sebastian.

Desde que o Facebook tor-
nou-se empresa pública em
maio, a companhia tem sido
pressionada por Wall Street pa-
ra mostrar como pode transfor-

mar sua enorme rede de usuá-
rios em uma máquina de di-
nheiro. As ações do Facebook
perderam cerca de 40% de seu
valor desde a estreia.

O comércio no Facebook, co-
nhecido como f-commerce, ain-
da não se materializou, parcial-
mente porque os varejistas têm
conseguido aproveitar uma série
de ferramentas gratuitas da rede
para atraírem clientes. A vincula-
ção do Facebook Offers a um ser-
viço pago sugere que a empresa
está tentando mudar isso.

“Acreditamos que isso ali-
nha os incentivos corretamen-
te”, disse Gokul Rajaram, dire-
tor de gestão de produtos dos
negócios de publicidade do Fa-
cebook. “Os melhores resulta-
dos do Facebook Offers virão
da distribuição orgânica mais
distribuição paga.” ■

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

Samsung pode incluir iPhone 5 na briga com Apple

David Paul Morris/Bloomberg
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SonyCorp deve colocar à venda sua
sede emManhattan para fazer caixa

Empresa deve passar o
Facebook, cuja receita com
displays será de US$ 2,16 bi

Google está sendo pressionado a
fazer concessões que restaurem a
concorrência no mercado europeu

A nova reclamação judicial
ocorre poucos dias após
o lançamento do novo celular

A Sony deve vender sua sede no coração de Manhattan. O prédio, de
36 andares, foi concebido pelo designer Philip Johnson. “A companhia
está conversando com algumas imobiliárias para saber sobre o potencial
de venda do prédio”, disse Nicole Seligman, presidente da Sony America.
O imóvel foi comprado em 2002 da AT&T. A Sony pretende fazer caixa
e se beneficiar do baixo preço dos aluguéis na cidade.
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15,4% das verbas
de publicidade
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MarkZuckerberg, doFacebook:dificuldadeemconvencermercadosobrevalordospapéisdarede

CONCORRÊNCIA

 Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro, 2012 Brasil Econômico 31

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




