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Um mapa do Vale do Silício

C ausou estranheza, para alguns leitores, a afir-
mação que saiu por aqui, semana passada, de
que o Google não é lá muito inovador em pro-

dutos de consumo. Está aí seu maior desafio com os
óculos. Há, no Vale do Silício, inúmeras empresas, de
todos os tamanhos, criando ummundo novo. O Goo-
gle está, certamente, entre as três mais importantes,
junto a Facebook e Apple. São, as três, empresas mui-
to diferentes uma da outra. Compreender essas dife-
renças 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. En-
genheiros 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 progra-
madores. Quemnão tem dinheiro em caixa para ban-
car 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 armaze-
nar informação sobre todas as páginas da web, esta-
belecer critérios objetivos que lhe permitia avaliar a
qualidade de cada página e responder rápido, em or-
dem, quais asmelhores respostas para umabusca. Na
última década, sofisticou-se muito. E, daí, nasceu
uma segunda capacidade invejável: a de infraestrutu-
ra. Montar servidores que atendem amilhões de usu-
ários simultaneamente, permaneçam de pé e entre-
guem respostas rápidas. Não é à toa que o Gmail fun-
ciona bem. Usa essa infra.
OGoogle faz dinheiro jogando publicidade dirigida

em cada busca e web afora. Muito dinheiro. Tanto
que sobra e lhe tira o foco. Gastam em inúmeros pro-
jetos, fecham inúmeros projetos. Eles dizemque é um
processo de criação. Pode ser. Mas gera esquizofreni-
as como investir, simul-
taneamente, em dois
sistemas operacionais.
Um, o Chrome OS, que
ninguémusamas talvez
dê dinheiro e outro, o
Android, que muita
gente usa mas rende
pouco.
A Apple tem por es-

pecialidade produtos
fáceis de usar. Entende
gente como ninguém.
Raramente tem tecno-
logia de ponta, o que ir-
rita muito tecnólogo.
Mas ninguém imple-
menta novidades como
aquela turma. Enten-
dem tanto de gente que
descobriram até como
vender conteúdo digital
Mas isso é dinheiro dos
outros. O da Apple ela faz vendendo hardware. Má-
quinas. São atraentes, bem construídas e nelas está
embutido um lucro estupendo. Como construir má-
quina é mais difícil do que software, ela desenvolveu
uma segunda qualidade que é a da logística. Conse-
gue comprar peças feitas em inúmeros cantos do
mundo, reunir tudo num só canto, montar, e distri-
buir 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 Go-
ogle, não teria frustrado tantos com mapas e não es-
taria sofrendo comos serviços doGoogle no Android.
O Facebook faz rede social como ninguém. Umam-

biente 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 potenci-
ais clientes. O cobertor de engenheiros está curto. Há
algum tempo não há novidades na rede, provavel-
mente 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 mergu-
lhar nesta massa de dados, analisar, e fazer disto di-
nheiro. É um desafio e tanto.
Três qualidades: analisar dados massivos, cons-

truir produtos amigáveis e cativar usuários. Três for-
mas de fazer dinheiro: publicidade, venda de conteú-
do e demáquinas. Três dificuldades: falta de foco, fal-
ta 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

As qualidades e defeitos de Google,
Apple e Facebook são a metáfora
perfeita para os desafios do futuro.

twitter: @pedrodoria

1
O Google é bom de analisar
dados mas tem problemas
com foco. Faz (muito)
dinheiro com publicidade.

2
A Apple é boa de produtos
amigáveis mas ruim nos
serviços online. O lucro vem
da venda de máquinas.

3
Já o Facebook sabe juntar
gente fiel, mas está
desesperado atrás de fazer
dinheiro com propaganda
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A partir desta terça-feira, con-
sumidores de sites de compras
coletivas ganharão regras espe-
cíficas para comprar produtos e
contratar serviços. Estas lojas
on-line ficam obrigadas a deta-
lhar a oferta com informações
sobre a quantidade mínima de
vendas para efetivação do con-
trato, o prazo para utilização da
oferta e a identificação do for-
necedor do produto à venda,
entre outras questões.
Para entidades de defesa do

consumidor, estas normas são a
maior contribuição do decreto
nº 7.962/2013, que entra em vi-
gor hoje. O documento regula-
menta as regras de contratação
para todo o comércio on-line,
detalhando direitos básicos já
contemplados pelo Código de
Defesa do Consumidor (CDC),
de 1990. A regulamentação faz
parte do Plano Nacional de
Consumo e Cidadania (Plan-
dec), lançado pela presidente
Dilma Rousseff em 15 demarço
para melhorar a qualidade de
produtos e serviços e incentivar
as relações de consumo.
O diretor do Departamento

de Proteção e Defesa do Consu-
midor (DPDC) doMinistério 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

informações de clientes de sites
de compras sobre quem vende,
sobre o produto e problemas
com prazo de entrega.
— O decreto vem para aper-

feiçoar os direitos dos consu-
midores e reduzir os conflitos
de consumo, ampliando o
acesso à in-
formação, es-
pecificando
regras para as
compras co-
letivas e obri-
gando os sites
a dar infor-
mações sobre
quem vende e
as condições
de compra.
O Instituto

Brasileiro de
Defesa do
Consumidor
(Idec) avalia
que a regula-
mentação im-
posta pelo go-
verno tam-
bém comple-
menta o de-
creto 6.523/
2008, que fixa normas gerais
sobre o Serviço de Atendimen-
to ao Consumidor (SAC). Isso
porque os sites de compras co-
letivas estão obrigados a ofere-
cer, a partir de hoje, serviço de
atendimento on-line para o
cliente tirar dúvidas sobre a
compra durante a operação,
fazer reclamações ou solicitar

o cancelamento do contrato
dentro do prazo para arrepen-
dimento de compra estabele-
cido pelo CDC para o comér-
cio realizado fora de estabele-
cimento comercial — que é de
até sete dias após o recebimen-
to do produto — sem ônus.

— As regras
para sites de
compras cole-
tivas são um
grandeganho,
principal-
mente porque
os consumi-
dores, antes
de finalizar a
compra, terão
acesso a um
contrato resu-
mido do ne-
gócio, que po-
derão impri-
mir e analisar
com calma —
destaca a co-
ordenadora
institucional
da Proteste,
Maria Inês
Dolci.

Outra ganho do consumidor
com as novas regras é que, ao
ter uma compra cancelada, o
fornecedor de qualquer site de
compra terá de comunicar
imediatamente a instituição fi-
nanceira responsável pela co-
brança ou administradora do
cartão de crédito para que a
transação não seja lançada na

fatura do consumidor ou seja
efetivado o estorno do valor,
caso o lançamento já tenha si-
do feito.
— Este decreto só reforça

pontos que já vinham sendo
cobrado pelos órgãos de defe-
sa do consumidor, tornando-
os mais claros — avalia o dire-
tor de Fiscalização do Procon-
SP, Renan Ferracioli.
O presidente da Câmara Bra-

sileira de Comércio Eletrônico
(Camara-e.net), Ludovino Lo-
pes, garante que a maioria das
lojas virtuais já está adaptada
às novas regras. No entanto,
questiona dois pontos do do-
cumento: o direito do consu-
midor se arrepender de uma
compra (e como devolver o
produto para a loja, a chamada
logística reversa) e os procedi-
mentos de reembolso.
— Se você pagar para baixar

umamúsica, nãodápara devol-
vê-la porque não gostou. Fora
que nosso país temmuitos pro-
blemas de transporte, seja ter-
restre ou aéreo, e os custos para
se cancelar uma compra que já
está a caminho do Norte são
muito grandes. Médias e pe-
quenas lojas virtuais têm pro-
blemas ainda maiores com isso
— exemplifica Lopes.
Ele destaca que as adminis-

tradoras de cartões de crédito e
bancosdeveriam ter sido envol-
vidosna regulamentação, pois o
prazo de estorno de compras
canceladas depende dele. l

Decreto que regulamenta o
comércio on-line entra em vigor
Sites de compras coletivas terão de fornecer contrato antes da compra
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EMDESTAQUE: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

COMPRAS COLETIVAS: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

CANCELAMENTO:O cliente pode
cancelar a compra pelo site, em
sete dias a contar o recebimento
do produto, sem ônus
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Na Argentina, Clarín teme por intervenção
Lei permite que
governo indique
interventor estatal
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-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 ru-
mores de uma intervenção esta-
tal, que estaria sendo preparada
pela ComissãoNacional de Valo-
res (CNV). A decisão final ainda
não foi tomada e depende da
presidente do país, Cristina Kir-
chner. Nos corredores de canais
de TV, rádios e jornais do grupo,
a sensação é de que a interven-
ção pode ocorrer em breve. Nas
últimas semanas, aCNV teria en-
viadovárias intimaçõesaogrupo,
comoobjetivo, segundo jornalis-
tas, de armar um pretexto que
justifique uma intervenção.

A medida seria possível gra-
ças à Lei de Mercado de Capi-
tais, aprovada no ano passado.
O artigo 20 concede à CNV o
direito de indicar um interven-
tor estatal quando “forem vio-
lados os interesses de acionis-
tas minoritários”— no caso do
grupoClarín, o próprio Estado.

Com a estatização dos fundos
privados de aposentadoria, as
antigas Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pen-
siones (AFJs), em 2009, o go-
verno federal obteve ações do
grupo Clarín que antes esta-
vam empoder dos fundos e fo-
ram transferidas para o AN-

SES, o INSS local.
— Nossa sensação é de que

estão montando um pretexto
para justificar a intervenção,
mas não sabemos quando se-
rá. Só Cristina sabe — disse o
jornalista Adrián Ventura, do
jornal “La Nación” e do canal
“Todo Notícias”, do grupo.
Para ele, “uma eventual in-

tervenção 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 presi-
dente da CNV, Alejandro Vanoli,
pedindo que o organismo não
tomeparte numa intervençãodo
grupoClarín “porque estaria vio-
landoaConstituiçãoNacionalea
Convenção Americana de Direi-
tos Humanos”.
Às 21hdeontem, a redaçãodo

jornal “Clarin” estava reunida
paradiscutir quemedidas tomar
contra a possível intervenção do
governo. l
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Em 2012. O governo da presidente Cristina Kirchner interveio na Repsol

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 nacio-
nal de artes, filmes e músicas.
Segundo o jornal “Financial
Times”, a proposta prevê que
fabricantes de tablets contri-
buam 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, en-
traria em vigor a partir de 2014
e incidiria também sobre con-
soles de jogos e e-readers.
Com esse percentual, a pro-

jeção de arrecadação seria de €
86 milhões — valor que pode-
ria aumentar, caso a arrecada-

ção chegue a 4%, como
propõem alguns especialistas.
Um relatório elaborado a pe-

dido do governo francês pelo
presidente do antigo canal pú-
blico Canal Plus, Pierre Lescu-
re, afirma que impostos sobre
as vendas de celulares inteli-
gentes 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 gas-
tandomais dinheiro em apare-
lhos do que em conteúdo.
Apesar de ainda estarem lon-

ge de se tornarem leis, as pro-
postas 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 Ya-
hoo! de comprar umaparticipa-
ção majoritária no site de víde-

os francês Dailymotion.
O episódio retomou um de-

bate sobre a intervençãodoEs-
tado na economia, irritou a
controladora francesa da com-
panhia e expôs a discórdia en-
tre Montebourg e o ministro
das Finanças, Pierre Moscovi-
ci, que negou ter aprovado a
decisão.
A DigitalEurope, organiza-

ção de lobby que atua emdefe-
sa dos interesses de várias em-
presas, como Apple e Sam-
sung, já se manifestou contrá-
ria à iniciativa e alega que a ta-
xação vai na direção errada.
As potenciais taxas refletiri-

am tributos já pagos por teles-
pectadores, emissoras de rádio
e televisão e provedores de in-
ternet para financiar arte, cine-
ma e música na França. Hoje,
empresas como Google, Apple
e Amazon não estão sujeitas a
esses impostos. l

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
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