
O Twitter apresentou filtros coloridos
que os usuários do site de microblog-
ging poderão aplicar às fotos que pos-
tam, uma decisão que acentua sua rivali-
dade incipiente com o Facebook.

Os filtros do Twitter imitam o recur-
so que é um dos traços mais populares
do Instagram, um serviço de comparti-
lhamento de fotos adquirido este ano pe-
lo Facebook por US$ 715 milhões.

Ainda que os novos filtros represen-
tem um anúncio modesto de produto
que afeta apenas uma pequena propor-
ção das atividades dos usuários do
Twitter, a decisão tem peso simbólico
na batalha cada vez mais intensa entre
o Facebook e o Twitter pelo domínio
do setor de mídia social.

O lançamento surgiu alguns dias de-
pois que o Instagram anunciou inespera-
damente que não permitiria mais a exi-
bição de fotos que hospeda em mensa-
gens do Twitter. O motivo, disse Kevin
Systrom, presidente-executivo do Ins-
tagram, é atrair mais visitantes diretos
ao site da companhia.

Ainda que Systrom tenha declarado à
Reuters na semana passada que não ti-
nha planos específicos de revelar como
planeja monetizar seu serviço, analistas
dizem que o Instagram ofereceria um ri-
co meio de receita publicitária para o Fa-
cebook assim que a maior rede social do
mundo decidir explorá-lo.

O Twitter informou que seus novos
recursos são acionados pela Aviary,
uma companhia de Nova York que de-
senvolve software de edição de ima-
gens para plataformas de compartilha-

mento de fotos como o Flickr, entre
outras. Desde que as redes sociais co-
meçaram a apoiar a integração de fo-
tos, nos últimos anos, esses recursos
se provaram imensamente populares
junto aos usuários, enquanto o com-
partilhamento de vídeos, por exem-
plo, ainda não repercutiu com a mes-
ma intensidade.

Bijan Sabet, um dos primeiros inves-
tidores no Twitter, disse que a qualida-
de emocional das fotos foi exibida na
noite da eleição presidencial norte-
americana, em novembro, quando
uma imagem do presidente Barack
Obama abraçando a mulher, Michelle,
no instante em que anunciou sua vitó-
ria, se tornou o tweet mais reproduzi-
do de todos os tempos.

Mercado brasileiro
O Brasil está entre os países-top no uso
das redes globais Facebook e Twitter.
Na verdade, é apenas mais uma confir-
mação da adoção rápida e em larga esca-
la pelos brasileiros quando se trata de
novidades no ambiente da internet. Des-
ta vez, os dados são da pesquisa “State
of Mobile Web”, realizada pelo browser
Opera. O estudo foi realizado para en-
tender o comportamento do usuário no
Opera Mini, versão mobile do navega-
dor Opera que comprime o tráfego de
dados em tempo real e ajuda a acessar
redes com maior facilidade. A pesquisa
abrangeu 190 países.

Na maior parte, os países têm uma re-
de extremamente social dominante,
mas as estatísticas mostram alguns resul-
tados interessantes em certos países on-
de a diversidade social-rede é um pouco
mais significativa. Um desses países é a
Estônia, país inovador e de alta tecnolo-
gia, onde a diversidade de redes sociais
é notável em comparação com a maioria
dos outros países. ■ Com Redação
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Oi constrói cinco fábricas de reciclagem de lixo no país

A Oi investirá R$ 10 milhões na construção de cinco fábricas de reciclagem no país.

A empresa fez uma parceria com a Descarte Certo, especializada em serviços de coleta

e reciclagem de produtos eletroeletrônicos, para dar uma destinação correta aos seus

resíduos. A companhia está se adequando à política nacional de resíduos sólidos, a qual

será regulamentada em 2013. “As fábricas serão distribuídas pelas cinco regiões do país,

facilitando a logística", diz Francisco Valim, presidente da Oi. A companhia também vai

gerenciar os resíduos produzidos pelos seus fornecedores, clientes e colaboradores.

Twitter se arma
contra Facebook
Microblog lança filtros fotográficos
para combater Instagram, decisão que
acentua rivalidade com a rede social
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KevinSystrom,do Instagram,proibiuexibiçãode fotosnasmensagensdoTwitter
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Empresas, p. 25.




