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1.O conteúdo visual (fo-
tos e vídeos) terá desta-
que no novo layout. As
fotos ficarão maiores.

Isso significa que um post com-
partilhado com imagem chama-
rá ainda mais atenção no feed.

2.O usuário escolhe as
atualizações que dese-
ja ver. O feed estará
subdivido entre “fo-

tos” ou “músicas”, por exem-
plo, para quem quiser saber das
novidades da banda seguida.

3.Com os filtros, o Fa-
cebook quer que o
usuário tenha a expe-
riência de navegar

por uma espécie de jornal perso-
nalizado. “Estamos tentando
dar a todos o melhor jornal pes-
soal do mundo”, disse Mark
Zuckerberg, o fundador da rede
social, durante evento realizado
na sede da rede, na Califórnia.

TAM troca
Star Alliance
por Oneworld

SAN FRANCISCO E NOVA YORK

O próximo presidente executivo
da Intel – ainda não escolhido,
que sucederá Paul Otellini – de-
ve orientar a maior fabricante
mundial de chips para o segmen-
to da produção sob encomenda,
uma virada estratégica que pode
resultar em acordo com a Apple
e dar à companhia a chance real
de avançar no mercado móvel.

Fabricar chips sob encomen-
da de outras empresas seria uma
mudança importante para a In-
tel, que há décadas baseia seu ne-
gócio no uso de sua competência
industrial para oferecer chips de
projeto próprio para uso em
computadores.

Com a contração nas vendas

de computadores e já que algu-
mas de suas fábricas estão ope-
rando abaixo de sua capacidade,
a fabricante de chips considera
que existe uma oportunidade de
colocar em uso suas linhas de
produção ociosas para obter
uma nova fonte de receitas.

A decisão também poderia re-
presentar uma abertura à produ-
ção em larga escala de chips para
aparelhos móveis, um segmento
no qual a Intel não conquistou
grande avanço depois de subesti-
mar o impacto do iPhone e do
iPad, o que a deixou para trás de
suas rivais mais ágeis.

A Intel anunciou na semana
passada que empregaria sua tec-
nologia exclusiva de produção à
fabricação de chips projetados
pela rival Altera, conquistando
seu primeiro cliente no segmen-
to de produção terceirizada, que
deve crescer.

Negociações. Isso gerou rumo-
res sobre um acordo com a
Apple. Uma fonte conhecedora

das empresas disse que executi-
vos da Intel e Apple discutiram o
assunto nos últimos meses, mas
que não chegaram a um acordo.

“Se você pode ter um relacio-
namento estratégico no qual pro-
duz chips para uma das grandes
empresas do setor móvel, é algo
que você definitivamente deve-
ria considerar. E para a Apple um
acordo como esse representaria

grande vantagem”, disse Pat
Becker Jr., da Becker Capital
Management.

A entrada no setor de produ-
ção terceirizada, que depende
de volume para propelir os ne-
gócios e é altamente vulnerá-
vel a viradas na economia for-
çaria a Intel a aceitar redução
em suas margens de lucro, as
melhores do setor. / REUTERS

Para atrair a Apple,
Intel poderá fabricar
chips terceirizados

PRESTE ATENÇÃO

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES

ROBERT GALBRAITH/REUTERS

Facebook muda e
dá mais destaque
ao conteúdo visual
Para dar mais ‘ordem’ ao volume de atualizações na página inicial,
fotos, vídeos e imagem do perfil passam a ter um destaque maior

Os passageiros da TAM não vão
mais poder trocar bilhetes com
as companhias da maior aliança
global do mundo, a Star Alliance,
a partir do segundo trimestre de
2014. Agora parte da Latam, fru-
to da união com a chilena LAN, a
TAM migrará para a aliança One-
world, à qual já pertencia a LAN.
A empresa terá mais de um ano
para fazer a transição para que
os passageiros se acostumem à
nova lista de parceiras para troca
de milhas.

A opção por uma das duas
alianças globais era condição im-
posta pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Ca-
de), quando aprovou a fusão en-
tre a TAM e a LAN. As empresas
tinham o prazo de 22 meses a par-
tir da conclusão da operação,
mas definiram a escolha menos
de um ano depois do fechamen-
to definitivo da união.

A Star Alliance tem 25 mem-
bros – entre elas Lufthansa, TAP
e United Airlines –, contra as 12
parceiras da Oneworld, grupo
que inclui Iberia, British Airways
e American Airlines. Ainda que a
Star Alliance seja mais abrangen-

te do que a Oneworld, o mercado
já esperava que a opção pela par-
ceira da LAN, uma vez que o gru-
po chileno é majoritário na hol-
ding Latam.

O Grupo Latam anunciou, em
reunião do conselho de adminis-
tração, que elegeu a Oneworld
porque ela oferece os “melhores
benefícios” aos passageiros. Des-
ta forma, as empresas que fazem
parte do grupo – que inclui a
TAM e também a LAN Colômbia
– ingressarão na aliança. A deci-
são será submetida aos órgãos re-
guladores, diz o comunicado.

Avianca. A decisão da Latam
era antecipada pelo mercado, já
quea Avianca-Taca já havia anun-
ciado sua adesão à Star Alliance,
o que inviabilizaria a permanên-
cia na TAM na aliança. Uma das
condições da autoridade chilena
de concorrência à Latam era jus-
tamente que todo o grupo parti-
cipasse de apenas uma aliança,
que não poderia ser a mesma es-
colhida pela Avianca-Taca.

A Avianca-Taca é controlada
pelo grupo brasileiro Sinergy,
dos irmãos German e José Efro-
movich. Eles também são pro-
prietários da Avianca Brasil, mas
a empresa funciona separada-
mente da Avianca-Taca. A ade-
são à Star Alliance, por enquan-
to, não contempla as operações
do Brasil. / AGÊNCIA ESTADO

Imagem. Zuckerberg, do Facebook: ‘Mais de 50% do feed é composto por conteúdo visual’

Nicho. Intel ainda depende do decadente mercado de PCs

Anna Carolina Papp
Mariana Congo

O Facebook anunciou ontem
uma nova aparência para o
feed de notícias (página ini-
cial que exibe as principais
atualizações dos amigos e pá-
ginas seguidas). A partir de
agora, o conteúdo visual terá
grande destaque. As fotos, as-
sim como os vídeos, passam a
ter um espaço maior, e a ima-
gem do perfil também aumen-
ta. Isso, aliado a um mecanis-
mo para filtrar os posts, torna
a tarefa de ver as histórias
compartilhadas mais simples
e agradável, segundo a rede.

As mudanças, que os usuários
devem começar a notar nas pró-
ximas semanas, têm o objetivo
de pôr ordem no grande volume
de atualizações que abarrotam a
página inicial. “Quando conver-
samos com as pessoas sobre co-
mo melhorar o feed de notícias,
uma das coisas que ouvimos re-
petidas vezes foi: ‘meu feed está
poluído’”, diz Julie Zuho, direto-
ra de design de produto do Face-
book, no vídeo que explica o re-
desenho, publicado ontem. A saí-
da, portanto, foi criar mecanis-
mos para que o usuário pudesse
ter mais controle sobre o que de-
seja ver.

O feed de notícias foi divido
entre várias seções. No canto su-
perior direito da página inicial, o
usuário pode escolher o tipo de
conteúdo que quer ver naquele
momento. A aba “fotos”, por
exemplo, mostra um feed ape-

nas com fotos dos amigos e pági-
nas que o usuário curtiu. “Músi-
ca” exibe atualizações com publi-
cações sobre músicas e bandas
curtidas. Na aba “seguindo”, é
possível acompanhar as publica-
ções mais recentes sobre as pági-
nas e pessoas que o usuário se-
gue. Já “todos os amigos” mos-
tra tudo que os amigos estão
compartilhando. Há ainda ou-

tras opções de filtro, como “ga-
mes”, “lugares” e “ordem crono-
lógica”. Esta última atende os
queixosos que não gostavam de
receber o conteúdo escolhido
aleatoriamente pelo próprio Fa-
cebook – não necessariamente
na ordem cronológica.

Outra novidade é que a rede
social unificará a aparência de to-
dos os seus aplicativos, que hoje
diferem de acordo com a plata-
forma (tablet, celular ou web).

Empresas. Mark Zuckerberg,
fundador da rede social, falou so-
bre a importância do feed de notí-
cias para empresa e explicou
que, ao longo dos anos, o conteú-
do compartilhado foi se tornan-
do cada vez mais visual. “Mais de
50% do feed de notícias hoje são
fotos e conteúdos visuais”, dis-
se. Esse número era 20% em no-
vembro de 2011.

Zuckerberg não falou das no-
vas formas de anunciar na rede
social durante sua apresentação.
Mas o tema foi trazido à tona por
jornalistas após o evento, realiza-
do na sede do Facebook, na Cali-
fórnia. Segundo o site de tecnolo-
gia TechCrunch, Julie Zuho co-
mentou que as mudanças envol-
vem todo o conteúdo do feed, o
que, claro, inclui os anúncios. Co-
mo as fotos terão mais destaque,
o mesmo valerá para os anún-
cios, analisou o TechCrunch.

Assim, uma empresa que pa-
gar por uma propaganda com fo-
to terá, por consequência, mais
espaço no feed. Isso poderia
atrair, por exemplo, mais propa-

gandas de marcas de luxo e revis-
tas, que estão acostumadas a ex-
plorar imagens grandes. Já ou-
tras redes sociais que se conec-
tam com o Facebook e exploram
imagens, como o Pinterest e o
Instagram, terão a chance de me-
lhorar sua performance dentro
do Facebook.

O novo recurso de abas, segun-
do o blog, pode ajudar ou atrapa-

lhar as empresas – depende de
como as pessoas vão usar a fun-
ção. As páginas profissionais po-
derão ser desprezadas pelo usuá-
rios. De outro lado, há quem ava-
lie os filtros como uma forma de
o Facebook obter mais receita.
O site Business Insider diz que os
anunciantes poderiam pagar
mais para anunciar em forma de
vídeo. “Anunciantes adoram pro-

paganda em vídeo e estão geral-
mente dispostos a pagar 50%
mais por eles do que pagariam
por anúncios comuns.

O novo feed estará disponível
nas próximas semanas, nas ver-
sões para web, smartphones e ta-
blets (primeiro iPhone e iPad, de-
pois, Android). As ações do Face-
book fecharam ontem em alta de
4,10%./ COLABOROU NAYARA FRAGA

Empresa, que sempre
forneceu componentes
próprios, pretende se
adequar à emergência de
smartphones e tablets

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

Toda sexta no Estadão.

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital.
Tendências em tecnologia e últimos lançamentos.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




