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30 milhões

de pessoas usam o agregador de
notícias Pulse News no mundo. O
aplicativo permite que os usuários escolham os temas de interesse e recebam em uma tela
única notícias de vários veículos

US$ 90 mi

foi o valor que a rede social
LinkedIn desembolsou para adquirir o aplicativo

Compra de agregador de notícias indica sinergia
entre redes sociais e recomendação de conteúdo
Conteúdo. Rede quer ser central de notícias profissionais
Unidos,BarackObama,estãoentre os blogueiros.
“NósacreditamosqueoLinkedIn possa ser definitivamente
uma plataforma de publicação
profissional, onde se consome
conteúdo e onde veículos vêm

para compartilhar conteúdo”,
disse Deep Nishar, vice-presidente sênior do LinkedIn, no
blog da rede social.
Como mais um recurso à sua
disposição, o Pulse poderia ser
um novo ambiente para receber
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forma com seus interesses e rede de contatos. No ano passado,
ositeformouumgrupodeexecutivos famosos que, em seus perfis, têm seus próprios blogs. A
presidente da HP, Meg Whitman, e o presidente dos Estados
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SEU JEITO DE VIVER BEM
A 500M DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO
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O LinkedIn comprou nesta semana, por US$ 90 milhões, o
agregador de notícias Pulse. À
primeira vista, a compra pareceu estranha: o LinkedIn é
uma rede social para conexões profissionais e o Pulse,
um aplicativo (app)criado por
estudantes da Universidade
de Stanford que funciona como “revista personalizada”.
No app, os atuais 30 milhões
de usuários escolhem os temasde seu interesse, entre tecnologia, estilo de vida, política
e outros, e recebem numa só
tela notícias de diversos veículos de comunicação.
Para especialistas do setor,
uma das razões por trás da compra seria a crescente sinergia entre recomendação de conteúdo e
redes sociais. Compartilhar notícias em ambientes como Twitter,
Facebook e até mesmo no LinkedIn é uma prática recorrente entre os usuários. Muitos recomendam diretamente dos sites de notícias, clicando nos botões referentesàsredes.Outrosnemsaem
de aplicativos agregadores, como
o Pulse, que também “conversam” com as redes sociais.

Essa concepção já estava sendotrabalhadapeloLinkedIn,ainda que timidamente. Em 2011, a
rede lançou o LinkedIn Today,
que até hoje é um projeto experimental. É um espaço que reúne
notícias relacionadas de alguma

pa

Nayara Fraga

os anunciantes do LinkedIn.
Mas Peter Kafka, que escreve para o blog de tecnologia All Things
D, do grupo do Wall Street Journal, avalia que a rede social pode adotar uma estratégia totalmente nova. “Como seria se o
LinkedIn criasse um app, para
seus assinantes pagos, que integrasse a base de dados do site
com o conteúdo compartilhado
pelas pessoas?”, questiona.
Para ele, seria um produto parecido com o projeto que Dan
Roth, o responsável pela área
de conteúdo do LinkedIn, desenvolveu enquanto trabalhava
na Fortune. Ele criou um software que conectava notícias sobre
as 500 maiores empresas do
mundo e associava aos perfis
que seus funcionários mantinham no LinkedIn, rede que
tem 200 milhões de usuários. /
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LinkedIn
compra o
aplicativo Pulse
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Twitter deve
lançar aplicativo
de música

de

aç

Propaganda. Atualmente, o
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acesso ao aplicativo está restrito
a um público “vip”. O apresentador do programa de talentos
American Idol, Ryan Seacrest, escreveu na última quinta-feira
que“estavaamandotestaroaplicativo”.
Ontem, o Twitter anunciou a
compra do serviço de transmissão de música We are Hunted.
Emum postno site oficialda empresa, os fundadoresda empresa
afirmaram que não podem revelar o que farão no Twitter quandooassuntoémúsica,masadiantaram que os atuais serviços da
empresa serão encerrados. O
Twitter, por sua vez, deu boasvindas à nova empresa em uma
conta oficial no microblog.
Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa do Twitter
no Brasil não se pronunciou sobre o novo aplicativo.
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O Twitter deve lançar até o fim
da próxima semana um aplicativo de música para o sistema iOS,
usadonosaparelhos dafabricante americana Apple. Segundo o
blog All Things D, o novo app vai
sugerirartistasemúsicasparaserem ouvidos baseados em informações do perfil na rede social e
também nas contas das pessoas
seguidas pelo usuário.
A empresa não fez nenhum
pronunciamento oficial sobre a
criação do novo aplicativo. No
entanto, uma página com hashtag #music (música, em inglês)
já está no ar na internet, embora
apenasusuários que forerm convidados consigam fazer o login.
Especula-se que o download seja liberado ao público até o fim
da próxima semana.
Outras funções do aplicativo
incluem a possibilidade de se assistir a clipes por meio de serviços integrados como o iTunes e
ouvir música por serviços de
compartilhamento de áudio, como o SoundCloud e o Vevo.
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Perspectiva ilustrada das piscinas infantil
e adulto coberta, climatizada com raia de 25m

Perspectiva ilustrada da portaria social

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2013, Economia & Negócios 2, p. B25.

Pereskia Empreendimento Imobiliário SPE LTDA. - Avenida das Nações Unidas nº 12.995 – 15º andar - CNPJ: 10.237.968/0001-90. Memorial de Incorporação registrado junto ao 6º Registro de Imóveis, na Matrícula 194.221 sob o nºR. 07,
em 06/02/2013. Todas as perspectivas são meramente ilustrativas podendo sofrer alteração sem aviso prévio. Os móveis (dimensões comerciais), objetos de decoração, pisos e rodapés das salas, circulações e dormitórios, molduras e
sancas de gesso e alguns pontos de iluminação são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas. *Terreno de 17.968m2 com 3 torres.
Comercialização: AbyaraBrokers – CRECI: 20.363 - J e Fernandez Mera CRECI: 5.425-J.

