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AVANÇO ONLINE

Twitter lança aplicativo
que indica músicas

O primeiro trimestre de 2013 foi
positivo para Google e Micro-
soft. As duas empresas líderes
do mercado de tecnologia divul-
garam ontem resultados finan-
ceiros em crescimento.

O Google registrou um lucro

de US$ 3,35 bilhões nos primei-
ros três meses do ano, montante
16% maior do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado. A receita
total da empresa foi de US$ 13,97
bilhões, 31% maior do que no pri-
meiro trimestre de 2012. Os re-
sultados superaram as expectati-
vas do mercado.

Segundo a empresa, a taxa de
cliques pagos, ou o número de
vezes que os usuários clicaram
em anúncios de busca, subiu
20% em um ano. Os preços pa-
gos por cada um desses cliques
caíram 4%. No trimestre ante-
rior, a queda havia sido maior, de
6%. Isso mostra que a empresa
tem conseguido aumentar o va-
lor dos anúncios em smartpho-

nes e tablets, que custam me-
nos do que os links patrocina-
dos tradicionais.

Microsoft. O lucro da fabri-
cante de software também
cresceu no primeiro trimes-
tre e ficou em US$ 6,06 bi-
lhões, numa alta de 19% sobre
o mesmo período de 2012. A
alta do lucro foi resultado do
aumento das vendas da divi-
são Windows, a principal da
companhia.

A receita total da empresa
foi de US$ 20,49 bilhões, alta
de 18%. A Microsoft ainda
anunciou a saída do diretor fi-
nanceiro Peter Klein./

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Rex Crum
MARKETWATCH

É muito cedo ainda para saber
como será a temporada dos
Mets em Nova York, mas os fãs
do time de beisebol podem facil-
mente buscar online e reviver os
dias de glória do último ano em
que venceu a Série Mundial,
1986 – inteiramente de graça.

Tudo o que é preciso fazer é
visitar o site da Snagfilms – site
especializado em filmes inde-
pendentes e documentários – pa-
ra assistir ao filme promocional
Let’s Go Mets!. Para Damian Ben-
ders, o vice-presidente sênior de
marketing e programação do
Snagfilms, permitir o acesso gra-
tuito a um filme como Let’s Go

Mets é um dos principais elemen-
tos da estratégia de negócios da
companhia de vídeo online fi-
nanciada pelos anúncios.

“Acreditamos que existe uma
grande oportunidade para nós”,
disse Benders. “Como o compor-
tamento do consumidor está mu-
dando muito, há espaço para em-
presas diferentes.”

O Snagfilms é um dos peque-
nos mas crescentes serviços de
vídeo online que, em vez de co-
brar assinaturas mensais, deci-
diu que poderia alcançar o suces-
so usando o modelo de publicida-
de que serviu para a TV tradicio-
nal durante décadas.

Liderado pelas equivalentes
da Netflix, Hulu e Amazon, o
mercado de vídeos online tem
mostrado enorme crescimento.
Em grande parte isto ocorre por
causa de uma variedade cada vez
maior de aparelhos como tablets
e TVs conectadas à rede.

No quarto trimestre de 2012, a
Netflix sozinha registrou mais
de 33 milhões de assinantes em

todo o mundo, ou seja, um au-
mento de 41,4% em relação ao
mesmo período de 2011. Além
dos filmes, a Hulu permite assis-
tir a programas de três das qua-
tro principais emissoras de TV
dos EUA quase imediatamente
depois que os programas são exi-
bidos na televisão. A Amazon,
que oferece aos assinantes aces-
so gratuito à sua biblioteca de ví-
deos, também entrou no negó-
cio, assinando recentemente
acordos exclusivos para transmi-
tir programas como o sucesso
Dowton Abbey e Justified.

O número de pessoas que as-
sistem a todo este conteúdo não
dá sinais de diminuir tão cedo. A
Forrester Research calcula que o
número de espectadores de ví-
deos online aumentará de 177 mi-
lhões este ano, para 198 milhões
em 2015 e deverá atingir 217 mi-
lhões até 2017.

Embora o mercado de vídeo
online dependa de assinaturas,
empresas como Snagfilms, Pop-
cornflix e Crackle sobrevivem
graças a uma parcela pequena,
mas notável do mercado dispos-
ta ver anúncios.

Os serviços não são equivalen-

tes em termos de conteúdo de
qualidade. Por exemplo, a Net-
flix anunciou recentemente um
acordo com a Hasbro para expan-
dir a programação infantil, e no
dia 26 de maio, estreia a quarta
temporada da série Arrested Deve-
lopment.

O site da Popcornflix mostra
entre os lançamentos o filme de
1990 Correndo do Destino, em que
Brad Pitt aparece pela primeira
vez, e filmes feitos apenas para
vídeo. / TRADUÇÃO TEREZINHA

MARTINO E ANNA CAPOVILLA

FONTE: PESQUISA WEBSHOPPERS, DA E-BIT

Lucros de Google e Microsoft
crescem no primeiro trimestre

Sites de vídeo apostam em novos modelos

Vanessa Stecanella

A operação de moda da B2W,
controlada da Americanas
que administra os sites Ameri-
canas.com, Submarino, Shop-
time e Ingresso.com, está qua-
se pronta, segundo fontes. Es-
pecialistas e fornecedores de
e-commerce contam que a em-
presa já tem parcerias firma-
das para iniciar a venda de rou-
pas e calçados no máximo a
partir de junho.

Em novembro passado, duran-
te teleconferência com analis-
tas, o diretor de Relações com
Investidores da B2W, Fabio
Abrate, revelou os planos da
companhia no segmento de ves-
tuário para este ano. “Vamos en-

trar com força nas categorias de
roupas e calçados em 2013”, afir-
mou o executivo. Procurada, a
companhia se limitou a manter
as informações já divulgadas.

De acordo com a consultoria
e-bit, a categoria “Moda e Aces-
sórios” foi a segunda mais procu-
rada pelos consumidores em
2012, respondendo por 12,2% do
faturamento total, atrás apenas
de “Eletrodomésticos” (12,4%).
Em terceiro lugar ficou “Saúde,
beleza e medicamentos”, com
12%, seguido de “Informática”
(9,1%) e “Casa e Decoração”
(7,9%). No ano passado, o e-com-
merce brasileiro faturou R$ 22,5
bilhões, uma alta nominal de
20% em relação a 2011.

Pedro Guasti, executivo do
BuscaPé e diretor-geral da e-bit,
avalia que o interesse em nichos
específicos dentro do e-commer-
ce vem crescendo em função do
aumento do acesso dos brasilei-
ros à internet. Segundo ele, o últi-
mo levantamento da e-bit apon-
ta que homens e mulheres estão
praticamente empatados no que-
sito acesso, com ligeira maioria
para o sexo feminino (50,1%).
Quanto aos novos entrantes no
setor, a diferença é maior: as mu-
lheres representam 56,7% e os
homens, 43,3%.

Expansão. No geral, os profis-
sionais do setor acreditam que o
crescimento do acesso das mu-
lheres vai elevar o interesse das
empresas no segmento de mo-
da, que vem crescendo exponen-
cialmente ano a ano conforme

os dados da e-bit. “Prova do po-
tencial feminino no e-commer-
ce é o crescimento de operações
como Dafiti, OQVestir e Coque-
lux”, observa Eduardo Kyrillos,
CEO da S2G Soluções para
e-commerce.

Portanto, não é difícil enten-
der por que empresas como a
B2W estão apostando nesse ni-
cho. Outra grande varejista que
investiu no segmento de moda
foi a Nova Pontocom, empresa
de e-commerce do Grupo Pão de
Açúcar que passou a vender ves-
tuário, acessórios, lingerie e cal-
çados pelo Extra.com. O serviço,
lançado propositalmente no Dia
Internacional da Mulher, levou
aos consumidores a nova cole-
ção Inverno 2013 do Extra.

Manuela Artigas, sócia da Prá-
tica Bens de Consumo e Varejo
da McKinsey, acredita que até
2017 mais de 90% da população
terá algum tipo de acesso à inter-
net. Atualmente, menos de 50%
dos 194 milhões de brasileiros
tem contato com a internet. “A
expectativa é que o comércio on-

line cresça 25% ao ano até 2020 e
responda por 6% do varejo to-
tal”, conta.

Entre 2008 e 2012, o total de
consumidores que compram on-
line passou de 13,2 milhões para

42,2 milhões. Isso significa que
um em cada cinco brasileiros já
adquiriu algum tipo de produto
ou serviço pela internet. Desse
montante, a maioria é formada
por pessoas da classe C: 37%.

● A Netflix tem investido em pro-
duções próprias de conteúdo tele-
visivo. Em fevereiro, a companhia
lançou a série ‘House of Cards’,
com 13 episódios divulgados to-
dos de uma vez. Essa é uma das
apostas da empresa para atrair
assinantes e ostentar conteúdo
de qualidade que, supostamente,
só se encontra lá.

ALEX SILVA/ESTADÃO-30/8/2012

REPRODUÇÃO

● Segmento da moda só perde
para o de eletrodomésticos

PAULO LIEBERT/ESTADÃO-03/09/2004

B2W deve passar
a vender calçados
e roupas em junho
De acordo com fornecedores, operação de moda da empresa dona
dos sites Submarino e Americanas.com está quase pronta

Leia o Estadão
no Tablet.

Ligia Aguilhar

O Twitter acabou com as especu-
lações e lançou ontem o Twitter
#music – um serviço de música
que sugere novos artistas e músi-
cas para ouvir baseado em dados
do perfil do usuário e nas contas
que ele segue na rede social. O
serviço está disponível no ende-
reço http://music.twitter.com e
em um aplicativo para o sistema
iOS, dos aparelhos móveis da
Apple, como o iPhone.

O #music vai descobrir e indi-
car ao usuário músicas popula-
res e artistas em ascensão com
base nos tweets (mensagens tro-
cadas na rede) e no engajamento
dos usuários. Também será pos-
sível postar canções por meio do

aplicativo. O serviço dará ênfase
às atividades das bandas e artis-
tas nos seus perfis, mostrando
ao usuário quem os músicos se-
guem e quais músicas escutam.

Os primeiros países a terem
acesso ao Twitter #music são Es-
tados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Irlanda, Austrália e Nova
Zelândia. Ainda não há previsão
de quando o serviço chegará ao
Brasil, mas o Twitter divulgou
em seu blog oficial que, “com o
passar do tempo”, o #music será
lançado também em outros paí-
ses e para o sistema Android.

As músicas virão de três ou-
tros serviços: iTunes, Spotify e
Rdio. Os assinantes do Spotify e
Rdio já podem usar o login de
suas contas para ter acesso às fai-
xas completas dos catálogos. Já
no iTunes o acervo ficará limita-
do a prévias das faixas. O Twitter
afirmou que planeja incorporar
outros provedores de música ao
serviço no futuro.

Netflix investe em
produção para web

Perfil. Usuários vão seguir o
que os artistas estão ouvindo

Ameaça. Reed Hastings, da Netflix, ganha competidores

Oportunidade. B2W, que vende de brinquedos a passagens, agora se volta para as mulheres

Faturamento do Google
foi de US$ 13,97, 31%
maior do que há um ano;
já Microsoft teve receita
de US$ 20,49 bilhões

No lugar de cobrar
assinatura do usuário,
sites como Snagfilms
investem em negócio
vinculado à publicidade

● Panorama

R$ 22,5 bi
foi quanto o comércio eletrônico
brasileiro faturou no ano de 2012

42,2mi
é o número de brasileiros que
fizeram compra virtual em 2012

37%
é a parcela de consumidores
virtuais que pertence à classe C

25%
é a expectativa de crescimento
anual do e-commerce até 2020

CATEGORIA CRESCIMENTO

Eletrodomésticos 12,4%

Moda e acessórios 12,2%

Saúde e beleza 12%

Informática 9,1%

Casa e decoração 7,9%

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B16.

Text Box
Matéria




