
O grupo chinês Alibaba anun-
ciou ontem que vai subsidiar fa-
bricantes de celulares que ado-
tem seu sistema operacional mó-
vel e vai criar um fundo de

mais de US$ 160 milhões, que
irá distribuir incentivos para fa-
bricantes de aplicativos, a fim
de aumentar o conteúdo em seu
“ecossistema” de apps.

O Alibaba lançou seu próprio
sistema operacional móvel, o
Aliyun, em 2011, com a compa-
nhia Beijing Tianyu Co. Com-
munication Equipment, mas o
sistema operacional móvel não
decolou com fabricantes de ce-

lulares. Em setembro passado,
um lançamento de um smar-
tphone planejado entre a Acer
e o Alibaba foi cancelado devi-
do ao que, segundo o Alibaba,
foi uma pressão do Google so-
bre o grupo de Taiwan.

Em seu renovado esforço no
setor de telefonia móvel, a
maior empresa de e-commerce
da China vai renomear a marca
Aliyun para o nome Sistema

Operacional Móvel Alibaba, e
subsidiará os fabricantes de ce-
lulares em 1 iuane por mês para
todos os smartphones que eles
venderem com o sistema opera-
cional da Alibaba, de acordo
com o blog de notícias oficial da
empresa, Alizila.

O Alibaba também anunciou
que mais cinco fabricantes de
celulares estavam lançando tele-
fones que usam seu sistema ope-

racional, que serão vendidos
através de operadoras de teleco-
municações e pela plataforma
de comércio eletrônico do gru-
po, o Taobao.

A empresa de e-commerce
também vai incentivar os desen-
volvedores de aplicativos a cria-
rem apps para seu sistema, atra-
vés da partilha de receitas e ou-
tros incentivos que virão de um
fundo, noticiou o blog. ■

Eric Schmidt jogou os próprios
dados quanto ao futuro do mun-
do conectado e afirmou que to-
do o mundo estará na internet
até 2020. “Até o final desta déca-
da, todos na Terra estarão co-
nectados”, afirmou o executivo
em seu perfil no Google +.

Como sabemos, o mundo on-
line está, de fato, expandindo
em forte velocidade, principal-
mente com o boom das cone-
xões por meio de smartphones.
Mas o que exatamente significa
o mundo inteiro para Schmidt?
Se pensarmos regionalmente,
há uma grande dificuldade por
parte das operadoras para distri-
buir de forma ordenada o aces-
so à internet em todo o país.

E não estamos falando de re-
giões interioranas do Amazo-
nas, mas basta se afastar das
grandes capitais, para fazendas

do interior paulista, para ver
que o desafio é bastante críti-
co. Não é pessimismo, mas um
impasse.

Claro que esta é a realidade
de hoje, que deve ser sanada, se
tudo der certo, nos próximos
anos, mas a grande previsão de
Schmidt fala muito, nas entreli-
nhas, sobre os planos de cresci-
mento do Google em sua total
abrangência. Naturalmente, o
Google tem muito a ganhar com
a expansão da rede, e está traba-
lhando forte com o Android e o
Google Fiber, por exemplo, pa-
ra buscar mais benefícios para
seu negócio.

“Pense na grandeza da inter-
net com 2 bilhões de usuários.
Agora imagine o quão incrível
será quando 5 bilhões ficarem
online em uma década”, escre-
veu o executivo noutro post.
Ou executivo do Google ex-
cluiu o crescimento populacio-
nal ou a China como um todo,
aliás. ■ ITWeb

Rivais do Google podem ter a
chance de aumentar a pressão
por concessões mais duras do gi-
gante de buscas quando lhes for
pedido, possivelmente ainda es-
ta semana, para estudarem as
suas propostas para acabar com
uma investigação antitruste da
União Europeia.

A ferramenta de buscas mais
popular do mundo apresentou
formalmente um pacote de con-
cessões aos reguladores euro-
peus, na semana passada, e três
pessoas familiarizadas com o as-
sunto disseram na segunda-fei-
ra que as medidas poderiam ser
aplicadas pelos rivais em um tes-
te de mercado esta semana.

As propostas buscam resol-
ver uma investigação iniciada
em novembro de 2010 e evitar

uma multa que pode chegar a
US$ 5 bilhões, caso seja desco-
berto que a empresa tenha viola-
do regras da UE.

"É possível que o teste de mer-
cado comece esta semana", dis-
se uma das fontes, que não qui-
seram ser identificadas devido à
delicadeza da questão.

O porta-voz para a política
de concorrência da Comissão
Europeia, Antoine Colombani,
não quis comentar. O porta-
voz do Google, Al Verney, disse
que a empresa continua traba-
lhando em cooperação com a
agência antitruste da UE.

Os queixosos contra o Goo-
gle incluem a Microsoft, servi-
ços de mapas online, peque-
nas ferramentas de busca ri-
vais em toda a Europa, edito-
ras, sites de viagens on-line,
tais como TripAdvisor e Expe-
dia e sites de comparação de
preços.

Nem a Comissão nem o Goo-
gle deram detalhes das propos-
tas. Mas as pessoas próximas
ao assunto disseram à Reuters
que podem incluir a rotula-
gem pelo Google de seus pró-
prios serviços para diferenciá-
los dos rivais, e também im-
por menos restrições aos anun-
ciantes.

Adversários do Google já indi-
caram que a rotulagem não vai
resolver as suas preocupações.

Quaisquer concessões do Goo-
gle aceitas pelos reguladores se-
rão válidas por cinco anos na Eu-
ropa, e serão controladas por
um administrador para assegu-
rar seu cumprimento, contou
uma das fontes. ■
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Whirlpool está entre as mais respeitadas

Todo o mundo estará
conectado em 2020

Alibaba cria fundo para investir em smartphone

A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul e

KitchenAid, foi classificada como uma das empresas mais respeitadas

do mundo, segundo o estudo Global RepTrak Pulse. Realizado pelo

Reputation Institute, em parceria com a Forbes, a pesquisa mede

os sentimentos do cliente em relação às marcas de acordo com a

confiança, apreço, admiração e sentimento positivo. Foram ouvidos

55 mil consumidores, em 15 países, de fevereiro a março de 2013.

Pressões ao Google
podem se intensificar
Rivais terão chance de exigir
concessões mais duras do
gigante de buscas diante da UE

Michael Fein/Bloomberg

Eric Schmidt fez sua previsão
sobre a abrangência da internet,
mas será esta a tendência?

Com mais de US$ 160 mi em
caixa, grupo chinês pretende
ampliar domínio em apps

Seong Joon Cho/Bloomberg
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Adversários já
indicaram que a

rotulagem não põe
fim aos problemas

ocasionados
pelos serviços
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EricSchmidt.doGoogle, fezprevisõesemseuperfil doGoogle+

Propostasbuscamresolver investigação iniciada em2010eevitaruma multadeUS$ 5bilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Empresas, p. 17.
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