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‘Ingress’. Game se passa na própria cidade do usuário e a muda virtualmente

Jogo cria portais fictícios
em cidades reais no Android
Jogador executamissões
caminhando com o
celular pelas ruas

-MOUNTAIN VIEW- A Google lançou
ontem o jogo “Ingress” — apli-
cativo móvel gratuito lançado
primeiramente no Android e
que se tornará disponível as-
sim que passar pelo processo
de liberação da Google Play.
Segundo a a gigante de buscas,
o enredo do game tem a ver
com “a luta pelo controle das
mentes de todos habitantes do
planeta”.
Segundo o site AllThingsD, o

game é um projeto do ex-dire-
tor de geografia da Google,
John Hanke, e seu Niantic
Labs, uma startup dentro da
própria Google. O jogo leva as

pessoas a andarem por suas
próprias cidades, promovendo
não só a atividade física, como
também uma nova visão do
ambiente urbano em suas re-
dondezas.
Perambulando por rotas

preestabelecidas, o jogador co-
leta unidades de energia que
lhe permitirão avançar na bus-
ca por “portais” virtualmente
associados a peças de arte pú-
blica, como estátuas, monu-
mentos e bibliotecas.
Duas facções lutam no “In-

gress”: os iluminados (The En-
lightened) e a resistência (The
Resistance). Quanto mais po-
voada for a região onde se esti-
ver jogando,mais acirrada será
a competição por recursos es-
senciais para progredir.
O jogo beneficiará o negócio

de anúncios da Google, pois
incorpora lojas físicas e produ-
tos reais ao enredo. l
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“Eu quero dissipar o mito de que o Fa-
cebook é incapaz de fazer dinheiro pelo
celular”, disseMark Zuckerberg a inves-
tidores de Wall Street quando a empre-
sa divulgou os resultados financeiros
do terceiro trimestre. A missão não foi
eleita à toa: apesar de a telinha do
smartphone ser pouco afeita a propa-
gandas, é nela que os usuários cada vez
mais acompanham as atualizações dos
amigos. Com todas as forças concen-
tradas nesse desafio, aos poucos o Fa-
cebookdá sinais de que épossível satis-
fazer o desejo do chefe.
Embora 60% do 1 bilhão

de membros naveguem no
Facebook por smartpho-
nes, apenas 14% das recei-
tas no último trimestre vie-
ram de anúncios móveis,
um total de US$ 150 mi-
lhões. Mas Leonardo Tris-
tão, diretor da operação do
Facebook Brasil, avalia esse
percentual como positivo e
diz que ele é fruto de uma
reorganização global da
empresa em torno da mo-
bilidade. Um sinal de que
as coisas mudaram, ele
conta, é que hoje alguns
produtos chegam a ser de-
senvolvidos para celular
antes mesmo de chegarem ao desktop.
Há também ummodelo novo recém-

lançado pelo Facebook que, no Brasil,
estreou no último fim de semana. Para
promover seu novo smartphone, a Mo-
torola pagou para que seu post apare-
cesse uma vez no topo do feed de cinco
milhões de usuários que acessaram a
rede pelo celular.
A estratégia faz sentido. Afinal, ban-

ners como os que aparecem na lateral
direita do site do Facebook em desk-

tops são grandes demais para as telas
de quatro polegadas dos smartphones.
— A gente gosta de dizer que o Face-

book já é uma empresa mobile. O feed
de notícias é o mesmo em qualquer
plataforma, e a rede não impõe qual-
quer barreira ao mundo móvel. A em-
presa acredita que o próximo bilhão de
usuários virá do celular — afirma .
AMotorola se beneficiou de sua inici-

ativa. Enquanto os posts da página ofi-
cial da empresa não costumam termais
que algumas centenas de “curtidas”,
uma história publicada no sábado con-
seguiu, em poucos dias, mais de 35 mil
“curtidas” e quase 2,9 mil comentários.

— O Brasil está na pri-
meira leva de países que
recebeu esse recurso, e a
Motorola foi apenas nossa
primeira cliente — conta
Tristão, que embasa sua
afirmação de que o merca-
dopublicitário está interes-
sado na ferramenta com o
dado de que o usuário de
celular tem 70% de proba-
bilidade de acessar o Face-
book em um dia, contra
40% dos que navegam ape-
nas pelo computador.
Tiago Luz, presidente da

agência de marketing digi-
tal underDOGS, avalia, no
entanto, que permitir a vei-
culação de anúncios nas

páginas pessoais dos membros pode
causar um efeito negativo no usuário,
sobretudo quando ela é feita de forma
pouco segmentada.
Esse é o dilema demuitos sites: como

satisfazer a necessidade de gerar recei-
tas sem prejudicar a experiência e vio-
lar a privacidade do usuário, que, não
raro, odeia anúncios?
— A gente ainda não está acostuma-

do com isso, e internautas que não têm
qualquer relação com o tema da cam-

panha publicitária podem se irritar.
Um dos fatores que explica a migração
dos usuários doOrkut para o Facebook,
por exemplo, foi o excesso de recados
em seus perfis com os quais não ti-
nhamqualquer identificação—analisa
o publicitário, que tementre seus clien-
tes empresas comoCarrefour eCentau-
ro. — Esse não é o caminho ideal. O Fa-
cebook tem condições de oferecer so-
luções de Big Data (grandes volumes
de informação), que permite o cruza-
mento de dados para que o anúncio se-
ja mais relevante para o internauta.

REFORÇO COM APLICATIVOS
Deacordo comTristão, a empresa estu-
da trabalhar com uma segmentação
mais profunda no futuro. O executivo
diz que o Facebook toma cuidados para
preservar a experiência do usuário.
— Eu vejo uma analogia entre publi-

cidade no feed de notícias e na televi-
são. É como um “break”, que surge mas
deixa o usuário voltar a ver seu conteú-
do.Mesmo assim, vamos exibir o anún-
cio apenas uma vez para cadamembro,
e esse internauta jamais verá propa-
gandas de mais de uma empresa nessa
nova solução. Isso garante que a experi-
ência continue boa — explicou.
A rede social temmesmo feito um es-

forço para elevar seu expertise no terre-
nomóvel. Emagosto, a companhia lan-
çou aplicativos duas vezesmais rápidos
para iPhone e, em setembro, a rede so-
cial tornou-se uma forma nativa (isto é,
integrante do próprio software) de
compartilhamento no novo sistema
operacional móvel da Apple, o iOS 6.
De acordo com Tristão, esses dois lan-
çamentos conseguiram fazer o com-
partilhamento móvel de conteúdo no
Facebook saltar 80%. l

Rede social lança novo tipo de anúncio. Para diretor no Brasil, futuro está nos celulares
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Cuidado. Segundo Tristão, do Facebook, anúncios não prejudicarão “experiência do usuário”
“O próximo
bilhão de
usuários virá
do celular”
Leonardo Tristão
Diretor de operações do
Facebook Brasil

Fabricante de chips
planeja desacelerar

produção para celulares

-AUSTIN- A Texas Instruments
(TI) está eliminando 1.700
postos de trabalho, à medida
que desacelera seu negócio de
processadores móveis para se
concentrar em chips para os
mercados mais rentáveis, co-
mo carros e eletrodomésticos.
A empresa disse em setem-

bro que iria suspender os gran-
des investimentos nos merca-
dos cada vez mais competiti-
vos de smartphones e de chips
para tablets, levando Wall
Street a especular que parte de
sua unidade de processadores,
chamada OMAP (Open Multi-
media Applications Platform),
poderia ser vendida.
As demissões são equivalen-

tes a cerca de 5% da folha de
pagamento global da empresa.
— Uma venda teria sido me-

lhor do que uma reestrutura-
ção, mas uma reestruturação é
certamente melhor do que na-
da — disse a analista Stacy
Rasgon, da Sanford Bernstein.
A Texas Instruments tem es-

tado sob pressão no setor de
processadores móveis, onde
perde terreno para a Qual-
comm. Os principais fabrican-
tes de smartphones — Apple e
Samsung— têm cada vez mais
desenvolvido seus próprios
chips, em vez de comprá-los
de fornecedores como a TI.
Espera-se que a empresa

continue a vender processado-
res já existentes para produtos
como o Kindle, da Amazon. l

Demissões
chegam a 1.700
na Texas
Instruments

Juntos promovemos projetos
que melhoram a vida
das pessoas na Ibero-América

Juntos promovemos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 nov.  2012, Economia, p. 24.




