
As receitas da loja de aplicati-
vos do Google estão crescendo
mais rapidamente do que as da
Apple, embora a empresa funda-
da por Steve Jobs ainda domine
as vendas totais, mostra uma
pesquisa de mercado com infor-
mações sobre o primeiro trimes-
tre. As lojas de aplicativos arre-
cadaram coletivamente US$ 2,2
bilhões de dólares nos primei-
ros três meses de 2013, de acor-
do com a empresa de pesquisa
de mercado Canalys.

A Canalyz diz que a loja de
aplicativos da Apple gerou US$
1,48 bilhão em receitas, contabi-
lizando 74 % do total, no perío-
do de janeiro a março. A receita

do Google Play totalizou 18%.
Já a empresa de análise App

Annie, mostrou que a receita da
loja de aplicativos do Google foi
38,5 % maior do que a da Ap-
ple, um salto em relação ao ano
anterior, quando esse percen-
tual era de apenas 10 %. O fato
se deve ao sistema operacional
Android, que ajudou à empresa
a ganhar 70% do mercado glo-
bal móvel.

Segundo a consultoria, fabri-
cantes como a Samsung Electro-
nics e outros concorrentes da
Apple, que usam o Android em
seus smartphones e outros dis-
positivos móveis, fizeram com
que a receita do Google Play fos-
se 90% maior nesse primeiro tri-
mestre, quando comparado ao
último trimestre de 2012.

A receita da loja da Apple

cresceu 25 % no mesmo perío-
do, o que intensificou as preo-
cupações sobre o futuro da com-
panhia, uma vez que suas ações
já caíram mais de 11,8 % em
abril e a empresa enfrenta uma
demanda mais fraca por seus
dispositivos móveis como iPho-
ne e iPad.

"Embora o Google esteja se
aproximando, a Apple tem uma
vantagem inicial em receitas.
Não esperamos que o Google ul-

trapasse a Apple até algum mo-
mento em 2016", disse o analis-
ta-chefe da Canalys.

Investimentos
A Google vai investir US$ 82 mi-
lhões para construir seu próprio
aeroporto na área de Mountain
View, na Califórnia, onde fica a
sede da gigante das buscas. De
acordo com o projeto, serão 117
mil metros quadrados na região
próxima ao Aeroporto Interna-
cional de San José, que já é utili-
zada pela frota da empresa.

No planejamento da Google
está previsto a construção no lo-
cal de um terminal executivo e
hangares para pelo menos oito
aviões, além de toda a infraes-
trutura necessária para o fun-
cionamento de um moderno ae-
roporto. Reuters.

A demanda menor por telas de
iPhone e iPad, da Apple, impac-
tou os resultados da LG Display,
que teve lucro operacional de
US$ 135 milhões no primeiro tri-
mestre de 2013. A Apple, que se-
gundo analistas é responsável
por 30 % da receita da LG Dis-
play, enfrenta dura concorrên-
cia da Samsung e de outras ri-
vais no mercado de smartpho-
nes e tablets.

A LG Display, que compete
globalmente com a Samsung pe-
la liderança em telas planas de
LCD, teve lucro operacional aci-
ma do previsto pelos analistas.
Ainda assim, as ações de forne-
cedores asiáticos, incluindo a
LG Display, caíram. Reuters.

O aplicativo de mensagens
WhatsApp processa mais de 20
bilhões de mensagens enviadas
por usuários de iPhone, An-
droid e smartphones que utili-
zam outros sistemas operacio-
nais, de acordo com Jan Koum,
cofundador e CEO da empresa.
Ele disse que o aplicativo possui
"centenas de milhões de usuá-
rios ativos por mês".

Apesar de não divulgar a
quantidade exata, Koum afir-
mou que o total de usuários ati-
vos mensais — isto é, de pessoas
que acessam o microblog pelo
menos uma vez neste período
— é superior ao do Twitter, pla-
taforma de microblog com mais
de 200 milhões de usuários ati-
vos por mês. O WhatsApp foi
lançado em 2009 e, atualmen-
te, é um dos aplicativos inde-
pendentes de mensagem mais
usados em todo o mundo.

"Estamos olhando para um
mundo com bilhões de celula-
res. Quando isso acontecer será
muito fácil monetizar. Contu-
do, muito mais pessoas preci-
sam entrar na revolução do
smartphone e muito mais pes-
soas precisam comprar coisas
por meio de seus celulares antes
que isso se torne realidade", dis-
se Koum. iG

O Facebook Home, aplicativo
da empresa de Mark Zucker-
berg, que muda o visual do siste-
ma operacional Android, do
Google, superou a marca de 500
mil downloads. O número foi al-
cançado no último final de se-
mana, na loja de aplicativos
Play Store, apenas dez dias de-
pois de a customização ter sido
anunciada. Entretanto, os do-
wnloads não incluem os aplica-
tivos que acompanham o celu-
lar HTC First, pois o celular já
vem com o Facebook Home ins-
talado.

Também não foi anunciado o
número de usuários que desins-
talaram o Facebook Home de-
pois de testá-lo por um tempo.
O novo aplicativo tem sido bem
avaliado na loja Play Store, do
Google, uma média de apenas
2,2 estrelas. Uma das principais
queixas é o grande consumo de
bateria do aplicativo.

O número de downloads é
visto como baixo pelos analis-
tas, afinal, o Facebook possui
cerca de um bilhão de usuários
ativos em todo o mundo. No en-
tanto, o aplicativo fez sua es-
treia em apenas cinco modelos
de aparelhos celulares, que in-
cluem o Galaxy S III e o Galaxy
da Samsung. iG

Mobilidade

Brasileiro usa mais celular que média mundial

A mobilidade está fazendo cada vez mais a cabeça do brasileiro que

gosta de informação. A média diária de uso de celulares no Brasil, por

exemplo, é de 59 minutos, segundo pesquisa divulgada ontem pelo

Ibope-Win. A média mundial do uso desse mesmo tipo de equipamento é

de 42 minutos. Ainda de acordo com o mesmo estudo, os brasileiros

também costumam usar mais smartphones que o resto do mundo: são

84 minutos diários, contra 74 minutos da média global.

Google Play cresce, mas receita é menor do que a da Apple
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