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Twitter deve
lançar aplicativo
de música

LinkedIn
compra o
aplicativo Pulse
Compra de agregador de notícias indica sinergia
entre redes sociais e recomendação de conteúdo

ROBERT GALBRAITH/REUTERS-7/2/2013

Ligia Aguilhar

O Twitter deve lançar até o fim
da próxima semana um aplicati-
vo de música para o sistema iOS,
usado nos aparelhos da fabrican-
te americana Apple. Segundo o
blog All Things D, o novo app vai
sugerir artistas e músicas para se-
rem ouvidos baseados em infor-
mações 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 hash-
tag #music (música, em inglês)
já está no ar na internet, embora
apenas usuários que forerm con-
vidados consigam fazer o login.
Especula-se que o download se-
ja liberado ao público até o fim
da próxima semana.

Outras funções do aplicativo
incluem a possibilidade de se as-
sistir a clipes por meio de servi-
ços integrados como o iTunes e
ouvir música por serviços de
compartilhamento de áudio, co-
mo o SoundCloud e o Vevo.

Propaganda. Atualmente, o
acesso ao aplicativo está restrito
a um público “vip”. O apresenta-
dor do programa de talentos
American Idol, Ryan Seacrest, es-
creveu na última quinta-feira
que “estava amando testar o apli-
cativo”.

Ontem, o Twitter anunciou a
compra do serviço de transmis-
são de música We are Hunted.
Em um post no site oficial da em-
presa, os fundadores da empresa
afirmaram que não podem reve-
lar o que farão no Twitter quan-
doo assunto é música, mas adian-
taram que os atuais serviços da
empresa serão encerrados. O
Twitter, por sua vez, deu boas-
vindas à nova empresa em uma
conta oficial no microblog.

Procurada pelo Estado, a as-
sessoria de imprensa do Twitter
no Brasil não se pronunciou so-
bre o novo aplicativo.

Conteúdo. Rede quer ser central de notícias profissionais

Nayara Fraga

O LinkedIn comprou nesta se-
mana, por US$ 90 milhões, o
agregador de notícias Pulse. À
primeira vista, a compra pare-
ceu estranha: o LinkedIn é
uma rede social para cone-
xões profissionais e o Pulse,
um aplicativo (app)criado por
estudantes da Universidade
de Stanford que funciona co-
mo “revista personalizada”.
No app, os atuais 30 milhões
de usuários escolhem os te-
mas de seu interesse, entre tec-
nologia, estilo de vida, política
e outros, e recebem numa só
tela notícias de diversos veícu-
los de comunicação.

Para especialistas do setor,
uma das razões por trás da com-
pra seria a crescente sinergia en-
tre recomendação de conteúdo e
redes sociais. Compartilhar notí-
cias em ambientes como Twitter,
Facebook e até mesmo no Linke-
dIn é uma prática recorrente en-
tre os usuários. Muitos recomen-
dam diretamente dos sites de no-
tícias, clicando nos botões refe-
rentes àsredes. Outros nem saem
de aplicativos agregadores, como
o Pulse, que também “conver-
sam” com as redes sociais.

Essa concepção já estava sen-
do trabalhada pelo LinkedIn, ain-
da que timidamente. Em 2011, a
rede lançou o LinkedIn Today,
que até hoje é um projeto experi-
mental. É um espaço que reúne
notícias relacionadas de alguma

forma com seus interesses e re-
de de contatos. No ano passado,
o site formou um grupo de execu-
tivos famosos que, em seus per-
fis, têm seus próprios blogs. A
presidente da HP, Meg Whit-
man, e o presidente dos Estados

Unidos, Barack Obama, estão en-
tre os blogueiros.

“Nós acreditamos que o Linke-
dIn possa ser definitivamente
uma plataforma de publicação
profissional, onde se consome
conteúdo e onde veículos vêm

para compartilhar conteúdo”,
disse Deep Nishar, vice-presi-
dente sênior do LinkedIn, no
blog da rede social.

Como mais um recurso à sua
disposição, o Pulse poderia ser
um novo ambiente para receber

os anunciantes do LinkedIn.
Mas Peter Kafka, que escreve pa-
ra o blog de tecnologia All Things
D, do grupo do Wall Street Jour-
nal, avalia que a rede social po-
de adotar uma estratégia total-
mente nova. “Como seria se o
LinkedIn criasse um app, para
seus assinantes pagos, que inte-
grasse a base de dados do site
com o conteúdo compartilhado
pelas pessoas?”, questiona.

Para ele, seria um produto pa-
recido com o projeto que Dan
Roth, o responsável pela área
de conteúdo do LinkedIn, de-
senvolveu enquanto trabalhava
na Fortune. Ele criou um softwa-
re que conectava notícias sobre
as 500 maiores empresas do
mundo e associava aos perfis
que seus funcionários manti-
nham no LinkedIn, rede que
tem 200 milhões de usuários. /
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LANÇAMENTO | ACLIMAÇÃO

Perspectiva ilustrada das piscinas infantil 
e adulto coberta, climatizada com raia de 25mPerspectiva ilustrada da portaria social
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VISITE OS DECORADOS:
R. Muniz de Sousa, 500

SEU JEITO DE VIVER BEM 
A 500M DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO
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3 TORRES SEGURANÇA
portaria social recuada
localizada na rua Almeida Torres, 141

16 VAGAS
para visitantes

ÁREAS COMUNS + DE 25 ITENS DE LAZER
Para conhecer todos os itens de lazer e plantas visite o site

APARTAMENTOS DE:

PRÓXIMO À AV. 23 DE MAIO, AV. PAULISTA E METRÔ PARAÍSO

● Valor

30 milhões
de pessoas usam o agregador de
notícias Pulse News no mundo. O
aplicativo permite que os usuá-
rios escolham os temas de inte-
resse e recebam em uma tela
única notícias de vários veículos

US$ 90 mi
foi o valor que a rede social
LinkedIn desembolsou para ad-
quirir o aplicativo
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