
Os tablets iPad e iPad mini da
Apple podem perder participa-
ção de mercado para aparelhos
que operam com a plataforma

Android, do Google, no acumu-
lado deste ano, disse a empre-
sa de pesquisa International
Data Corp (IDC).

A participação da Apple no
mercado mundial de tablets irá
recuar para 53,8% em 2012, an-
te a 56,3% em 2011, enquanto
os produtos Android vão au-
mentar sua participação para
42,7%, contra 39,8% um ano

antes, de acordo com a IDC.
A instituição elevou sua pro-

jeção do mercado mundial de
tablets para 2012, para 122,3 mi-
lhões de unidades, comparado
à sua previsão anterior de 117,1
milhões milhões de unidades,
devido ao maior número de
vendas de tablets Android
além da alta demanda pelo
iPad mini.

A IDC também elevou sua es-
timativa de vendas em 2013 pa-
ra 172,4 milhões de unidades
contra 165,9 milhões de unida-
des. “Tablets continuam a cati-
var consumidores, e à medida
que o mercado faz a transição
para telas portáteis menores e
preços mais baixos, esperamos
que a demanda acelere a partir
do quarto trimestre”, disse o di-

retor de pesquisa de tablets
Tom Mainelli.

Tablets que fazem uso de sis-
temas operacionais Windows,
da Microsoft, incluindo Windo-
ws 8 e Windows RT, podem con-
quistar participação no merca-
do tanto do iOS, da Apple,
quanto do Android, crescendo
para 2,9% em 2012 e 10,2% em
2016, disse a IDC. ■
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Reino Unido mira US$ 5,6 bi com leilão 4G

Apple perderá fatia de mercado de tablets este ano

O Twitter oficializou ontem o
início de suas atividades no Bra-
sil, sob comando de Guilherme
Ribenboim, executivo com pas-
sagens em empresas como Cli-
ckon e Yahoo. Ele assumiu no
mês passado com a missão for-
mar uma estrutura comercial pa-
ra se aproximar dos anuncian-
tes locais.

Com isso, o Brasil se torna o
quarto país do mundo a ter um
escritório do Twitter, depois de
Estados Unidos, Inglaterra e Ja-
pão, o que mostra a importân-
cia deste mercado para a ma-
triz. O objetivo de Ribenboin é
conquistar clientes para conteú-
do patrocinado.

O executivo explica que algu-
mas empresas já anunciaram no
Twitter no Brasil, como HBO,
Motorola, Fiat e Terra, que fe-
charam contrato diretamente
com os Estados Unidos. “Mas
antes era difícil porque não tí-
nhamos o suporte local”, afir-
ma o presidente, que ainda é o
único funcionário da rede e está
selecionando profissionais para
sua equipe. Segundo ele, as ven-
das de anúncios começam no
primeiro trimestre do ano.

Para gerar receita, o Twitter
trabalha com contas e posts pa-
trocinados, que são cobrados do
anunciante conforme seu nível
de engajamento, ou seja, ape-
nas quando o usuário clica, favo-
rita ou retwitta o conteúdo.

“Temos um método bem dife-
rente do tradicional. Não usa-
mos banners e queremos que o
usuário ache que os anúncio e
os conteúdos estão brigando
por atenção”, afirma Shailesh
Rao, vice-presidente interna-

cional, que esteve ontem em
São Paulo para o lançamento da
operação local.

Rao nega que haja uma com-
petição com o Facebook por
anunciantes, que tem escritó-
rio no Brasil desde 2011. Ele
acredita que as duas redes são
diferentes e há espaço para as
duas no Brasil.

O Twitter não
abre seus números
globais de receita
publicitária, mas
uma estimativa do
eMarketer aponta
que o número cres-
ceu 213% no ano
passado e atingiu
US$ 259 milhões. Para 2014, a
previsão é que o valor chegue a
US$ 540 milhões.

Usuários
O Brasil está entre os cinco paí-
ses onde temos mais usuários

ativos do Twitter, segundo Rao.
Em termos de usuários, a Améri-
ca Latina é responsável hoje
por 16% do total de 140 milhões
de usuários do Twitter, de acor-
do com Ribenboim. “O brasilei-
ro é muito interessado quando
se trata de redes sociais. O país
foi um dos primeiros a ter um

crescimento acelera-
do nessa área”, diz
o presidente, que
não abre qual o nú-
mero exato de usuá-
rios no país.

Neste ano, os
usuários brasileiros
fizeram do segundo
jogo da final da Co-

pa Libertadores da América
2012, seguido pelo episódio fi-
nal da novela Avenida Brasil, da
Rede Globo. O movimento de
usar o Twitter como uma segun-
da tela ao ver TV é uma tendên-
cia mundial. “Pesquisas mos-
tram que as pessoas começam a
assistir um conteúdo por causa
da interação”, diz Ribenboim.

Agora, o próximo passo da
companhia para aumentar ain-
da mais o engajamento é refor-
çar a regionalização do conteú-
do adicionando novas cidades
brasileiras aos Trending Topics,
o ranking de assuntos mais co-
mentados do Twitter. O objeti-
vo é ajudar os usuários a encon-
trarem os assuntos mais discuti-
dos em suas regiões.

De acordo com Ribenboim,
Belo Horizonte, Curitiba, Reci-
fe, Porto Alegre, Belém, Goiâ-
nia, Guarulhos, Campinas e
São Luís serão as cidades que
ganharão seus próprios Tren-
ding Topics. Atualmente Brasí-
lia, Manaus, Salvador, Fortale-
za, Rio de Janeiro e São Paulo
já estão incluídas. ■

Estudo da IDC mostra ascensão
de aparelhos que operam com
plataforma Android, do Google

O Reino Unido espera levantar mais de US$ 5,6 bilhões com um leilão

de frequências de quarta geração para celulares marcado para o

início do ano que vem, disse o Tesouro ontem. O dado foi apresentado

no comunicado bianual de orçamento do ministro das Finanças,

George Osborne. Os planos para o leilão foram concluídos em

novembro. Possíveis compradores podem submeter seus pedidos

com um depósito inicial a partir de 11 de dezembro. Reuters
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Onde estão os 140 milhões
de usuários do Twitter

16% 
América
Latina

20% 
Europa

5% 
África

26% 
Ásia

33% 
América 
do Norte

Fonte: empresa

24 Brasil Econômico Quinta-feira, 6 de dezembro, 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Empresas, p. 24.




