
ADeutscheTelekomestáenvolvi-
da em negociações para combi-
nar sua unidade T-Mobile USA
comaMetroPCSpara então assu-
mir umaparticipaçãomajoritária
naprovedoradeserviçosdecone-
xão sem fio resultante da fusão.

A companhia alemã busca
meios de impulsionar sua unida-
de americana, que tem perdido
clientes recentemente. A empre-
sadisseque“aconclusãoda tran-
sação ainda não é certa”, já que
questões importantes ainda não
foramresolvidasemsuasnegocia-
ções com aMetroPCS.
A Deutsche Telekom, que ten-

touabandonaromercado ameri-
canonoanopassadomasnãocon-
seguiu vender a T-Mobile USA
por US$ 39 bilhões à AT&T, tam-

bém disse que seu conselho “não
tomou as resoluções necessárias
para concretizar a transação”.
A MetroPCS “confirmou que

está envolvida em discussões
comaDeutscheTelekomemrela-
ção a umacordo para combinar a
T-Mobile USA e aMetroPCS”.
Especulações de que a T-Mobi-

leUSAeaMetroPCSestavamcon-
siderando uma fusão surgiram no
passado, embora analistas te-
nham destacado que um acordo
seria complicado pelo fato de que

ambas as companhias fazem uso
de tecnologias diferentes de rede.
Entretanto, ambas estão atuali-
zando seus serviços para amesma
tecnologia de alta velocidade.
Uma fusão da quarta maior

operadora de telecomunicações
dos Estados Unidos, a T-Mobile
USA, com a rival MetroPCS pode
sermánotíciapara a terceira ope-
radora Sprint, que tambémanali-
sou a possibilidade de adquirir a
MetroPCS.Oplano foi vetadope-
lo conselho da Sprint. ■

A AOL ingressou no mercado de
jogosmóveis comumjogodeadi-
vinhar vídeos para o iPhone da
Apple,queusa tecnologiadereco-
nhecimentodevoza fimde impe-
dir que os jogadores trapaceiem.
Por enquanto, o jogo, chama-

do Clucks, só pode ser jogado
por usuários do iPhone. A ver-
são do aplicativo para o An-
droid será lançada até o final do
ano, de acordo com Sol Lip-
man, vice-presidente da divi-
são Mobile First da AOL, que
identifica novas oportunidades
de marketing no espaço móvel.
A empresa, no passado amaior

provedorade acessodiscadoà In-
ternet, vê seu lançamentodoClu-
cks, na quinta-feira passada, co-
mo apenas o primeiro passo no
mercadomóvel,queconsideraes-
sencial para reavivar suamarca.

Os jogadores do Clucks usam
celulares inteligentes para gra-
var um vídeo de 12 segundos no
qual descrevem uma palavra,
por exemplo “árvore”. O opo-
nente então recebe o vídeo e
temde adivinhar a palavra. “Vo-
cê precisa enviar pistas sem
usar a palavra ‘árvore’ ou ter-
mos associados, como 'galhos'
ou ‘folhas’”, disse Lipman.
Para garantir que as palavras

proibidas não sejam usadas pe-
los participantes, o app do Clu-
cks incorpora tecnologia de re-
conhecimento de voz. “Se você
usar uma das palavras, intencio-
nal ou acidentalmente, a tecno-
logia descobrirá a trapaça e des-
contará pontos de seu resulta-
do”, disse Lipman. Quando o
oponente recebe o vídeo, sua
reação também é gravada, e ví-
deos mostrando o desempenho
dos dois lados. A companhia pla-
neja vender patrocínios para o
jogo via patrocínios. ■

A rede social para profissionais
LinkedIn permitirá que seus
usuários “sigam” e recebam
atualizações de pessoas que não
fazem parte de suas listas pes-
soais de contatos, uma decisão
que pode convencer os usuários
a passar mais tempo no site.
O novo recurso, anunciado

pelo LinkedIn ontem, segue o
exemplo de outras redes sociais
populares, como o Twitter e o
Facebook, nas quais os usuá-
rios podem receber atualiza-
ções de líderes, celebridades e
outras pessoas com grande nú-
mero de seguidores.
Até o momento, a rede social

de 175 milhões de habitantes do
LinkedIn era mais fechada, ser-
vindo a pessoas que formam re-
des de contatos de negócios e
profissionais, emuitas vezes era
usada apenas para busca de em-
pregos. Os usuários do Linke-
dIn só podiam compartilhar in-
formações com seu círculo ime-
diato de contatos no serviço.
O novo recurso significa que

celebridades e usuários comuns
do LinkedIn poderão postar
mensagens e compartilhar fo-
tos e links para artigos noticio-
sos que poderão ser vistos por
grande número de pessoas.
A capacidade de ter seguido-

res será inicialmente restrita a
150 usuários que a companhia
selecionou previamente, entre
os quais Richard Branson, do

Virgin Group; o cozinheiroMar-
cus Samuelsson; e Ariana Hu-
ffington, presidente doHuffing-
ton Post. O presidente Barack
Obama e o candidato republica-
no à presidência Mitt Romney
também fazem parte da lista.
No futuro, qualquer usuário

do LinkedIn poderá ter seguido-
res, informou a companhia.
A mudança pode convencer

os usuários a dedicar mais tem-
po ao LinkedIn, o que permiti-

ria que a companhia gerasse
mais receita publicitária.
Os usuários norte-americanos

do LinkedIn dedicaram em mé-
dia 20,6minutos ao site emagos-
to, ante 402,9 minutos ao Face-
book, de acordo com dados da
comScore.EosusuáriosdoLinke-
dIn fizeram em média 5,4 visitas
ao site em agosto, ante 35,6 visi-
tas de usuários do Facebook.
A decisão surge em umperío-

do no qual o LinkedIn enfrenta

concorrência de rivais que ofere-
cemserviços semelhantes direta-
mente na rede do Facebook, a
exemplo da BranchOut, que em
abril anunciou que seu app para
o Facebook tinha 25 milhões de
usuários. O LinkedIn, que fatu-
rouUS$ 522milhões no ano pas-
sado, ganha dinheiro vendendo
anúncios e assinaturas pre-
mium, e oferecendo serviços es-
pecializados aos profissionais de
recursos humanos. ■ Reuters
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Faturamentodoscassinosamericanossobe
6%emagostoeatingeUS$23,8bilhões

Jerome Favre/Bloomberg

T-MobileUSA eMetroPCSpodem se fundir

Paul Goguen/Bloomberg

Usuários doLinkedIn estão
prestes a ‘seguir’ executivos

Notícia é ruim para a operadora
de telefonia Sprint, que também
olhava oportunidades no mercado

Os cassinos americanos registraram faturamento de US$ 23,8 bilhões
em agosto, um aumento de 6% em relação ao mesmo período
do ano passado, de acordo com a American Gaming Association.
As cifras não incluem empreendimentos controlados por tribos
indígenas. Apenas quatro estados apresentaram recuo de
faturamento no mês, segundo a entidade.

Inicialmente, o produto
disponível se chama Clucks
e pode ser usado em iPhone
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A versão do
aplicativo para o
Android será

lançada até o final
do ano, de acordo
executivo da AOL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




