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Decreto que regulamenta o
comércio on-line entra em vigor

pedro.doria@oglobo.com.br
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Sites de compras coletivas terão de fornecer contrato antes da compra
s.
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Um mapa do Vale do Silício
As qualidades e defeitos de Google,
Apple e Facebook são a metáfora
perfeita para os desafios do futuro.

C

ausou estranheza, para alguns leitores, a afirmação que saiu por aqui, semana passada, de
que o Google não é lá muito inovador em produtos de consumo. Está aí seu maior desafio com os
óculos. Há, no Vale do Silício, inúmeras empresas, de
todos os tamanhos, criando um mundo novo. O Google está, certamente, entre as três mais importantes,
junto a Facebook e Apple. São, as três, empresas muito diferentes uma da outra. Compreender essas diferenças é fundamental para entender como imaginam
este futuro e o que podemos esperar.
Uma empresa nasce dos talentos que reúne. São
eles que ditam qual sua especialidade, quais seus
pontos fracos e de onde vem o dinheiro que faz. Engenheiros dentre os melhores do mundo, as três têm.
E pagam, cada vez mais, muito caro por isso. O Vale
vive, atualmente, uma enorme escassez de programadores. Quem não tem dinheiro em caixa para bancar altos salários não contrata ou tenta fazer muito,
com pouco.
A especialidade do Google é análise de dados. Ou
seja, matemática aplicada e incrivelmente complexa.
Quando nasceu, precisava descobrir como armazenar informação sobre todas as páginas da web, estabelecer critérios objetivos que lhe permitia avaliar a
qualidade de cada página e responder rápido, em ordem, quais as melhores respostas para uma busca. Na
última década, sofisticou-se muito. E, daí, nasceu
uma segunda capacidade invejável: a de infraestrutura. Montar servidores que atendem a milhões de usuários simultaneamente, permaneçam de pé e entreguem respostas rápidas. Não é à toa que o Gmail funciona bem. Usa essa infra.
O Google faz dinheiro jogando publicidade dirigida
em cada busca e web afora. Muito dinheiro. Tanto
que sobra e lhe tira o foco. Gastam em inúmeros projetos, fecham inúmeros projetos. Eles dizem que é um
processo de criação. Pode ser. Mas gera esquizofrenias como investir, simulU
taneamente, em dois
sistemas operacionais.
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fáceis de usar. Entende
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Raramente tem tecnoserviços online. O lucro vem
logia de ponta, o que irda
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rita muito tecnólogo.
Mas ninguém implementa novidades como
aquela turma. EntenJá o Facebook sabe juntar
dem tanto de gente que
gente fiel, mas está
descobriram até como
desesperado atrás de fazer
vender conteúdo digital
dinheiro com propaganda
Mas isso é dinheiro dos
outros. O da Apple ela faz vendendo hardware. Máquinas. São atraentes, bem construídas e nelas está
embutido um lucro estupendo. Como construir máquina é mais difícil do que software, ela desenvolveu
uma segunda qualidade que é a da logística. Consegue comprar peças feitas em inúmeros cantos do
mundo, reunir tudo num só canto, montar, e distribuir planeta afora em tempo curto e preço baixo.
Mas, diferentemente do Google, faz nuvem mal.
Seus servidores são instáveis, a busca nos serviços é
ruim e isto lhe impõe um risco. Seu iPhone e o iPad
são mais bem acabados do que os modelos Android.
Mas se dominasse a tecnologia de dados como o Google, não teria frustrado tantos com mapas e não estaria sofrendo com os serviços do Google no Android.
O Facebook faz rede social como ninguém. Um ambiente onde as pessoas querem estar e passar horas.
Ninguém tem usuários tão fiéis na internet, hoje.
Pressionado para fazer dinheiro com publicidade,
corre o risco de irritar tanto usuários quanto potenciais clientes. O cobertor de engenheiros está curto. Há
algum tempo não há novidades na rede, provavelmente porque os programadores estão dedicados a
desenvolver o braço comercial. E é aí que está seu
principal ponto fraco. Tem um bilhão de usuários
mas ainda não tem o talento do Google para mergulhar nesta massa de dados, analisar, e fazer disto dinheiro. É um desafio e tanto.
Três qualidades: analisar dados massivos, construir produtos amigáveis e cativar usuários. Três formas de fazer dinheiro: publicidade, venda de conteúdo e de máquinas. Três dificuldades: falta de foco, falta de engenheiros e precariedade de serviços online.
As três simbolizam os desafios e talentos necessários
na invenção do futuro, no Vale e também fora dele. l
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Site deve dispor
em local de fácil visualização o
nome da empresa; endereços; e
discriminação no preço de
despesas adicionais, como as de
entrega ou seguros

Site deve
informar a quantidade mínima
de clientes para a efetivação do
contrato; informar o prazo da
oferta; e apresentar o contrato ao
cliente antes da compra
O cliente pode
cancelar a compra pelo site, em
sete dias a contar o recebimento
do produto, sem ônus

de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da
Justiça, Amaury Oliva, explica
que o decreto tomou forma ao
identificarem que muitas das
reclamações que chegavam ao
órgão diziam respeito à falta de

porque os sites de compras coletivas estão obrigados a oferecer, a partir de hoje, serviço de
atendimento on-line para o
cliente tirar dúvidas sobre a
compra durante a operação,
fazer reclamações ou solicitar

fornecedor de qualquer site de
compra terá de comunicar
imediatamente a instituição financeira responsável pela cobrança ou administradora do
cartão de crédito para que a
transação não seja lançada na

— exemplifica Lopes.
Ele destaca que as administradoras de cartões de crédito e
bancos deveriam ter sido envolvidos na regulamentação, pois o
prazo de estorno de compras
canceladas depende dele. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 maio 2013, Economia, p. 21.

Na Argentina, Clarín teme por intervenção
NATACHA PISARENKO/AP

Lei permite que
governo indique
interventor estatal
JANAÍNA FIGUEIREDO
Correspondente

janaina.figueiredo@oglobo.com.br

-BUENOS AIRES- Nos últimos dias, to-

das as empresas do grupo de
meios de comunicação Clarín, o
mais importante da Argentina,
reforçaram as suas medidas de
segurança, em meio a fortes rumores de uma intervenção estatal, que estaria sendo preparada
pela Comissão Nacional de Valores (CNV). A decisão final ainda
não foi tomada e depende da
presidente do país, Cristina Kirchner. Nos corredores de canais
de TV, rádios e jornais do grupo,
a sensação é de que a intervenção pode ocorrer em breve. Nas
últimas semanas, a CNV teria enviado várias intimações ao grupo,
com o objetivo, segundo jornalistas, de armar um pretexto que
justifique uma intervenção.

Em 2012. O governo da presidente Cristina Kirchner interveio na Repsol
A medida seria possível graças à Lei de Mercado de Capitais, aprovada no ano passado.
O artigo 20 concede à CNV o
direito de indicar um interventor estatal quando “forem violados os interesses de acionistas minoritários” — no caso do
grupo Clarín, o próprio Estado.

Com a estatização dos fundos
privados de aposentadoria, as
antigas Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJs), em 2009, o governo federal obteve ações do
grupo Clarín que antes estavam em poder dos fundos e foram transferidas para o AN-

França quer taxa sobre celulares e tablets
Novo imposto serviria
para financiar produções
culturais, diz governo
-PARIS- O governo francês está
elaborando um projeto para
taxar smartphones, tablets e
outros serviços de internet que
financiarão a produção nacional de artes, filmes e músicas.
Segundo o jornal “Financial
Times”, a proposta prevê que
fabricantes de tablets contribuam com parte do valor de
suas vendas para esse fundo
de apoio à cultura francesa. A
nova taxação, em princípio de
1% sobre o valor da venda, entraria em vigor a partir de 2014
e incidiria também sobre consoles de jogos e e-readers.
Com esse percentual, a projeção de arrecadação seria de €
86 milhões — valor que poderia aumentar, caso a arrecada-

ção chegue a 4%, como
propõem alguns especialistas.
Um relatório elaborado a pedido do governo francês pelo
presidente do antigo canal público Canal Plus, Pierre Lescure, afirma que impostos sobre
as vendas de celulares inteligentes e tablets, como iPhone
e iPad, da Apple, e aparelhos
que usam o sistema Android,
da Google, poderiam ajudar a
financiar a cultura, pois os
consumidores estariam gastando mais dinheiro em aparelhos do que em conteúdo.
Apesar de ainda estarem longe de se tornarem leis, as propostas podem piorar a tensão
entre a França e empresas do
setor de tecnologia — ainda
mais depois que o ministro da
Indústria, Arnaud Montebourg,
bloqueou uma tentativa do Yahoo! de comprar uma participação majoritária no site de víde-

os francês Dailymotion.
O episódio retomou um debate sobre a intervenção do Estado na economia, irritou a
controladora francesa da companhia e expôs a discórdia entre Montebourg e o ministro
das Finanças, Pierre Moscovici, que negou ter aprovado a
decisão.
A DigitalEurope, organização de lobby que atua em defesa dos interesses de várias empresas, como Apple e Samsung, já se manifestou contrária à iniciativa e alega que a taxação vai na direção errada.
As potenciais taxas refletiriam tributos já pagos por telespectadores, emissoras de rádio
e televisão e provedores de internet para financiar arte, cinema e música na França. Hoje,
empresas como Google, Apple
e Amazon não estão sujeitas a
esses impostos. l

SES, o INSS local.
— Nossa sensação é de que
estão montando um pretexto
para justificar a intervenção,
mas não sabemos quando será. Só Cristina sabe — disse o
jornalista Adrián Ventura, do
jornal “La Nación” e do canal
“Todo Notícias”, do grupo.
Para ele, “uma eventual intervenção será similar ao que
fizeram na Repsol. Chegará
um interventor do Estado e
afastará os antigos diretores. A
partir daí, tudo será possível”,
até mesmo a suspensão de
programas e demissões.
A deputada Elisa Carrió, da
oposição, enviou carta ao presidente da CNV, Alejandro Vanoli,
pedindo que o organismo não
tome parte numa intervenção do
grupo Clarín “porque estaria violando a Constituição Nacional e a
Convenção Americana de Direitos Humanos”.
Às 21h de ontem, a redação do
jornal “Clarin” estava reunida
para discutir que medidas tomar
contra a possível intervenção do
governo. l

Hoje
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l MOEDA VIRTUAL: Gigante do
varejo lança Amazon Coins

‘Quisera ter o
senso de design de Steve Jobs’

l BILL GATES:

Samsung
testa tecnologia 5G, com
velocidade de 1 Gbps

l SUPER RÁPIDO:

Google expande
limite de armazenamento

l MAIOR:

Correção
Diferentemente do publicado
no texto sobre celulares contra
epidemias, a Coppe não tem
acesso a números, nem nomes
de usuários em seu estudo. Os
dados são encriptados. l

