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Vendas de Natal devem
ser 25% maiores
O varejo online brasileiro deve
faturar R$ 3,25 bilhões com ven-
das de Natal, o que representa
alta de 25% em relação ao mes-
mo período do ano passado, de
acordo com levantamento da
e-bit, empresa especializada em
informações do comércio ele-
trônico. O total previsto corres-
ponde a 15% da previsão para o
ano todo, de R$ 22,5 bilhões,
conta a diretora de negócios da
e-bit, Cris Rother. Ela diz que
os lojistas já começaram a se
preparar para atender à grande
demanda, reforçando sistemas
de processamento de pedidos.

A Brasil Insurance, holding de
corretoras de seguros, vai mu-
dar a maneira como distri-
bui dividendos aos
seus acionistas. Ago-
ra, a companhia pas-
sará a fazer paga-
mentos trimes-
trais, conforme in-
formou Luis Eduar-
do Fischman, diretor
financeiro da empresa.
A empresa divulgou lucro
líquido de R$ 28,162 milhões no
terceiro trimestre deste ano,
resultado 22,1% menor que em
mesmo período de 2011.

Google faz
mapas para o
iOS, da Apple

Wozniak teme
inovações da
Microsoft

JUSTIÇA

O mais recente jogo de videoga-
me “Call of Duty” teve vendas

de mais de US$ 500 mi-
lhões nas primeiras 24

horas de lançamento
– novo recorde, se-
gundo a editora de
jogos Activision
Blizzard. O game de

ação “Halo 4”, da
Microsoft, lançado

uma semana antes, por
exemplo, vendeu US$ 220

milhões em seu primeiro dia no
mercado. A Activision é a maior
editora de jogos para videoga-
mes do mundo.

O Facebook está desenvolvendo
uma estratégia de publicidade
que pode afetar as empresas de
internet que têm nos anúncios
uma fonte vital de receita, infor-
mou ontem o site de tecnologia
Business Insider.

Segundo a publicação, a rede
social fechou uma parceria com
uma empresa de pesquisa cha-
mada Datalogix para dar aos
anunciantes virtuais a resposta
para sua dúvida mais frequente:
quem viu a propaganda foi até a
loja comprar o produto?

A nova ferramenta pode ser en-
tendida em quatro etapas. Pri-
meiro, a empresa faz um anún-
cio no Facebook – uma imagem
de seu produto acompanhado
de uma frase atraente, por exem-

plo. Alguns usuários da rede
veem os anúncios e outros, não.
Alguns clicam. Uma parte dos
que clicaram vai à loja e compra
o produto ou serviço após a pro-
paganda. No momento da ven-
da, o varejista pede o e-mail do
cliente, o número de telefone ou
o endereço residencial.

Aí estaria a chave para desco-
brir se funcionou ou não colocar
anúncios no Facebook. A rede so-
cial tem hoje 1 bilhão de usuários
no mundo. Boa parte deles infor-
ma o e-mail e fornece dados pes-
soais, como o celular ou o endere-
ço de sua casa. O acesso a essas
informações, portanto, daria à
empresa a possibilidade de ver
se o usuário exposto ao anúncio
concluiu a compra.

O Business Insider diz que o Fa-
cebook e a Datalogix analisa-
riam essas informações de uma
maneira que preservaria o anoni-
mato dos usuários. Dessa forma,
a rede social entregaria aos anun-
ciantes um relatório com a por-
centagem de usuários que viram

a propaganda e se tornaram
clientes de fato ou não.

“Em vez de olhar para cliques
não confiáveis, pesquisas e ten-
dências do mercado, os comer-
ciantes podem olhar para esse re-
latório e fazer um simples cálcu-
lo do retorno sobre o investimen-
to”, diz o site. O Facebook não
comentou o assunto.

Receio. Desde que fez sua ofer-
ta pública inicial de ações, em
maio, o Facebook tem o desafio
de mostrar aos investidores sua
capacidade de obter receita com
publicidade. A dúvida em ques-
tão, e o que provoca a desconfian-

ça de muitos acionistas, é se
os usuários da rede, que lá es-
tão para primeiramente socia-
lizar, suportariam a convivên-
cia com anúncios no site.

Os resultados financeiros
divulgados em outubro come-
çaram a diminuir esse receio.
O Facebook alcançou fatura-
mento de US$ 1,26 bilhão no
terceiro trimestre deste ano.
Desse total, 86% vieram da
venda de anúncios. Apenas
no segmento móvel, a receita
foi de US$ 150 milhões. No se-
gundo trimestre, segundo es-
timativas de analistas, ela ha-
via sido de US$ 10 milhões.

Um juiz dos Estados Unidos
autorizou a Samsung Electro-
nics a incluir o iPhone 5 nas acu-
sações de infrações de patentes,
assim como deu aval para a
Apple acusar que Samsung Ga-
laxy Note, Galaxy S III e o siste-
ma operacional Jelly Bean tam-
bém violam patentes. A decisão
da Justiça de San Jose, Califór-
nia, é o mais novo capítulo da
longa disputa judicial da Apple
contra fabricantes – como a
Samsung – cujos produtos
usam o software Android, do
Google. Dois processos da

Apple contra a Samsung correm
na corte distrital de San Jose.
Uma ação anterior do grupo
americano sobre outras paten-
tes resultou em uma punição de
US$ 1,05 bilhão contra a Sam-
sung em 24 de agosto.

SEGUROS
Brasil Insurance muda
distribuição de dividendo

Dell compra Gale, de
soluções empresariais

Facebook tentará
medir eficácia de
anúncios online

COMÉRCIO ONLINE VIDEOGAMES TECNOLOGIA

● O superintendente de Servi-
ços Privados da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), Bruno Ramos, afirmou que a
promoção da TIM, que foi sus-
pensa pelo órgão regulador, iria
aumentar o tráfego na rede em
25%. Os dados foram apresenta-
dos pela própria companhia, em

reunião convocada pela Anatel
na tarde de ontem.

Segundo Ramos, a TIM alegou
ter capacidade para absorver
esse aumento da demanda. A
previsão da empresa era de que
o tráfego, de forma geral, aumen-
taria 40% no intervalo de um ano,
mas, nos locais onde a promoção
funcionaria, o crescimento seria
de 65% a 70%. Como as vendas
da companhia foram suspensas
em julho por causa de proble-
mas de qualidade da rede, qual-
quer nova promoção que pudes-

se ter impacto na demanda teria
de ser discutida com a Anatel
antes que entrasse em vigor, con-
forme a medida cautelar imposta
pelo órgão regulador.

"Isso já é uma preocupação.
Pode ser que eles tenham capaci-
dade, mas é importante que isso
seja analisado, pois estamos den-
tro do período de avaliação de
uma medida cautelar”, afirmou
Ramos. A ativação de chips da
companhia foi proibida em julho
em 18 Estados e no Distrito Fede-
ral por 11 dias. / ANNE WARTH

VALENTIN FLAURAUD/REUTERS–16/5/2012

Apple e Samsung incluem novos
produtos em disputa de patentes

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO–19/7/2012

Para TIM, teles
terão mais cautela
com promoções
Empresa, que teve ontem uma promoção suspensa pela Anatel,
diz que endurecimento da agência vai dificultar novos planos

‘Call of Duty’ bate
recorde de vendas

A Dell fechou um acordo para
comprar a Gale Technologies,
de capital fechado, e disse on-
tem que iria formar uma nova
unidade especializada em entre-
gar soluções de tecnologia para
clientes empresariais. A Dell
também divulgou que vai man-
ter os funcionários da Gale, em-
presa de software de automa-
ção para infraestrutura da Cali-
fórnia, e fazer investimentos
adicionais em engenharia e ca-
pacidade de vendas para levar
ao crescimento da unidade. A
empresa não divulgou os deta-
lhes do acordo.

A briga entre o Google e a Apple
na área de mapas deve se acirrar
em breve. Fontes ouvidas pelo
Wall Street Journal afirmam que
o Google distribuiu uma versão
teste do Google Maps feita para
iOS (o sistema dos aparelhos mó-
veis da Apple) a algumas pessoas
de fora da companhia. O objeti-
vo seria perceber a necessidade
de retoques finais no aplicativo
antes de submetê-lo à avaliação
da Apple.

Quando lançou o iOS 6, em se-
tembro deste ano, a Apple dei-
xou de fora o aplicativo de ma-
pas do Google, que antes já vinha
instalado em iPhones e iPads.
Ele foi substituído por um aplica-
tivo da própria Apple cheio de
falhas, que foi motivo de piada.
Pontos turísticos apareciam dis-
torcidas e endereços eram identi-
ficados erroneamente – uma fa-
zenda na Irlanda chegou a ser exi-
bida como aeroporto. O presi-
dente da Apple, Tim Cook, reco-
nheceu o problema em carta no
site da empresa.

Se aceito no iOS, o Google
Maps será um concorrente dire-
to do Apple Maps.

Steve Wozniak, o engenheiro
de computação que fundou a
Apple ao lado de Steve Jobs,
teme que a Microsoft esteja
sendo mais inovadora do que
a Apple. Em entrevista ao site
de tecnologia TechCrunch, dis-
se ter percebido que a compa-
nhia de software está “mudan-
do as coisas drasticamente”.

Uma nova tecnologia da Mi-
crosoft que o impressionou re-
centemente foi um recurso
de reconhecimento de voz
que faz traduções simultâ-
neas – o usuário fala em inglês
e o aparelho responde em
mandarim, por exemplo.

“Se eles (Microsoft) estão
fazendo progresso nessa área
valiosa de reconhecimento
de voz, eu temo que a Micro-
soft esteja nos seus laborató-
rios tentando inovar com a
fórmula ‘como trazer novas
ideias’”, disse Wozniak. Ele
acredita que a Microsoft este-
ja há três anos trabalhando a
tecnologia, enquanto a Apple
esteve preocupada com o pró-
ximo iPhone. “E isso me preo-
cupa enormemente.”

Segundo site, nova
ferramenta permitirá
que anunciante saiba
se anúncio levou cliente
a comprar produto

Suzana Inhesta

O endurecimento da Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) com relação a
qualidade dos serviços presta-
dos pelas operadoras de telefo-
nia pode provocar uma dimi-
nuição na quantidade de pro-
moções no final do ano, na ava-
liação da TIM. A empresa teve
ontem uma promoção suspen-
sa pela Anatel.

“Nós – e todo mundo – vamos
ser mais cautelosos. O final do
ano é sempre um período que se
tem mais promoções, onde se
tem uma postura mais agressiva.
Mas, se a Anatel coloca novas re-
gras, principalmente baseadas
em ‘potenciais’ instabilidades, fi-
ca mais difícil”, disse o vice-pre-
sidente de Assuntos Regulató-
rios da TIM, Mario Girasole. Se-
gundo ele, “ninguém está fora de
uma instabilidade” de rede e ser-
viços, mas afirmou que as empre-
sas já estão trabalhando nas me-
lhorias de gestão de rede e quali-
dade.

Girasole rebateu a decisão da
Anatel de suspender a promoção
“Infinity Day”. A oferta consiste
em ligações ilimitadas, durante
um período de 24 horas, por pre-
ços fixos. No caso das chamadas
locais de TIM para TIM, cada
usuário paga R$ 0,50 por dia, en-
quanto todos os interurbanos en-
tre aparelhos da companhia nes-
se período custam R$ 1.

De acordo com a Anatel, a TIM
não submeteu a oferta à avalia-
ção preliminar da agência, e a

operadora terá de apresentar em
até 30 dias estudo complemen-
tar que comprove a capacidade
de sua rede para a promoção.
Além disso, a TIM teria até hoje
para a divulgação de mensagem
comunicando a suspensão da
promoção, iniciada no último do-
mingo.

Mas, para garantir o direito do
usuário, o órgão regulador deter-
minou que os preços praticados
na promoção sejam cumpridos
até as 23h59 de amanhã.

Cronograma. De acordo com o
executivo, a empresa realizou to-
do um cronograma para que ne-
nhuma parte ficasse sem os avi-
sos da promoção. No dia 9, além
dos veículos de comunicação, a
Anatel teria sido avisada. Giraso-
le ainda informou que uma car-
ta, assinada pelo presidente da
companhia, Andrea Mangoni,
foi enviada novamente à Anatel
no último dia 12 e, no dia 14, o
estudo da TIM com “detalhadas
evidências técnicas e mercadoló-
gicas” foi protocolado na agên-
cia. “Desde o dia 12, nós estamos
preparados para uma reunião
presencial de esclarecimento
em Brasília. A Anatel tomou a de-
cisão sem ver os nossos argu-
mentos”, declarou.

Também segundo ele, a em-
presa iria verificar se tecnica-
mente era possível suspender a
promoção no tempo determina-
do pela agência. “O nosso forne-
cedor dirá se conseguimos aten-
der à decisão. Se não, vamos ter
de notificar a Anatel”, disse o vi-

ce-presidente.
Questionado sobre se a empre-

sa teria calculado os prejuízos
dessa medida imposta pela agên-
cia, Girasole disse que ainda não
dava para avaliar. “Há uma perda
mercadológica, mas o maior pre-
judicado nessa história são os 12
milhões de consumidores que ti-
veram direito à promoção”, de-
clarou.

A decisão de ontem da Anatel
ocorre três meses após a aplica-
ção da punição mais dura em
seus 15 anos de existência às em-
presas de telefonia celular. En-
tre o fim de julho e o início de
agosto deste ano, a TIM ficou
proibida de vender novas linhas
em 19 Estados, durante 11 dias,
por causa das reclamações dos
usuários em relação à qualidade
do atendimento dos serviços. A
Claro e a Oi também foram puni-
das naquela ocasião.

Para voltar a vender novos
chips, as operadoras tiveram de
apresentar planos de melhoria
ao órgão regulador com metas
específicas para os próximos
dois anos, e submeter qualquer
nova promoção ao crivo da agên-
cia, para evitar novos estrangula-
mentos na capacidade da rede.
“Qualquer nova medida puniti-
va da Anatel é sempre ruim, de-
pois de todas os fatos que ocorre-
ram conosco. Dá um certo traba-
lho também na imagem da com-
panhia com seus clientes. Mas,
desta vez, percebemos, nas re-
des sociais, que os clientes esta-
vam reagindo bem à promoção”,
declarou Girasole.

Dados. Comprador será identificado por e-mail ou telefone

US$ 500

Promoção iria
aumentar tráfego
da TIM em 25%

Infinity. Promoção da TIM previa ligações ilimitadas durante 24 horas a um custo de R$ 0,50

MILHÕES FOI
QUANTO VENDEU O

‘CALL OF DUTY’
EM 24 HORAS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




