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Facebook libera
uso de hashtags
nas atualizações

Anna Carolina Papp

A internet está prestes a passar
pela maior expansão de domí-
nios desde sua criação. Entre es-
te ano e o próximo, serão lança-
dos mais de 1,4 mil novos sufi-
xos pela Corporação para a Atri-
buição de Nomes e Números na
Internet (Iccann, na sigla em in-
glês). Além dos já conhecidos
.com, .net e .br, as pessoas passa-
rão a usar também .book, .eco,
.sport. e uma série de outras ter-
minações.

A Public Interest Registry
(PIR), gestora do domínio .org,
aproveitou a mudança para re-
gistrar os domínios .ong/.ngo,
que estarão disponíveis em
2014, a fim de dar às organiza-

ções não governamentais uma
presença mais segura na rede.

“Ao saber da expansão, pensa-
mos: se novas terminações vão
surgir e se somos os advogados
das organizações sem fins lucra-
tivos, como essa comunidade
poderia se beneficiar dessa mu-
dança na rede?”, disse Nancy
Gofus, que dirige a PIR desde
janeiro de 2012, em visita ao Bra-
sil na semana passada.

O domínio .org completou 28

anos em janeiro e é administra-
do pela PIR desde 2003. Há
mais de 10 milhões de sites que
usam o sufixo – 39 mil no Brasil
–, entre eles, a enciclopédia onli-
ne Wikipédia e o site de classifi-
cados Craiglist.

Boa parte de organizações do
terceiro setor enfrenta o obstá-
culo de provar sua legitimidade
na internet, principalmente no
caso de transações financeiras.
Segundo pesquisa da PIR reali-

zada em maio deste ano, duas a
cada três pessoas se sentem
mais encorajadas a fazer doa-
ções quando o site tem um do-
mínio credenciado.

A partir das questões, a PIR
decidiu destinar os domínios
.ong/ngo apenas a organizações
não governamentais. Para ob-
ter os domínios, haverá uma
avaliação para atestar que a or-
ganização não tem fins lucrati-
vos, é independente e legal.

Além disso, as organizações
cadastradas serão reunidas em
um portal. Nele, o usuário pode-
rá fazer buscas por nome, país,
região, ou causa defendida – co-
mo combate à fome, constru-
ção de casas, geração de empre-
gos, entre outros. “Queremos
construir um diretório global
de ONGs, que atualmente não
existe”, disse Nancy.

Redes sociais. Apesar do re-
cente uso de mídias sociais em
campanhas, as entidades ainda
precisam de um site estrutura-
do para obter doações. Recente-
mente, a regional sueca da Uni-
cef ironizou o “ativismo de so-
fá” em um vídeo que pedia doa-
ções para a compra de vacinas
contra a poliomielite. “A gera-
ção mais nova está interessada
em assuntos globais, querem re-
solver problemas fora de seus
países. As ONGs precisam ex-
plorar isso”, disse Nancy.

Terceiro setor busca expansão
online com domínios .ong e .ngo

Alta tecnologia avança em Israel
Compra do aplicativo Waze pelo Google chama atenção para as startups israelenses, que agora se voltam para o mercado de consumo
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O popular recurso que permite
organizar mensagens em redes
sociais de acordo com palavras-
chave (hashtags) agora está dis-
ponível também no Facebook.
A rede social confirmou ontem
que começa a permitir o uso da
ferramenta nas atualizações pu-
blicadas por seus 1 bilhão de

usuários, seguindo outros sites
que já usam o recurso, como
Twitter, Instagram e Tumblr.

As hashtags são representa-
das pelo símbolo #, usado antes
da palavra-chave que se quer
destacar. O recurso, que come-
çou a funcionar ontem no Face-
book, foi liberado somente para
1% dos usuários (entre aqueles
que usam o site em inglês). Ao
longo das próximas semanas,
todos terão acesso.

Ao clicar na hashtag em um
post, será possível ver uma lista
de publicações mais recentes
compartilhadas por outros
usuários sobre o mesmo assun-

to. O usuário, porém, só poderá
ver o que foi postado pelos ami-
gos na rede social ou por pes-
soas que têm perfil público.

O recurso funciona também
para fazer buscas na barra de
pesquisas.

O Facebook destaca que, dia-
riamente, milhões de usuários
compartilham na rede suas opi-
niões sobre o que está aconte-
cendo no mundo. “As hashtags
são apenas o primeiro passo pa-
ra ajudar as pessoas a descobri-
rem o que os outros estão dizen-
do sobre um tema específico e
participarem de conversas pú-
blicas”, disse a empresa.

Desenvolvimento. Em alta, setor de tecnologia corresponde a pouco mais de um quarto das exportações de Israel

Certificado. Apenas ONGs poderão usar sufixo, diz Nancy
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A compra do aplicativo israe-
lense Waze pelo Google por
US$ 1,03 bilhão é um marco
importante para o país que
costuma se autoproclamar
uma “Nação Startup”. A aqui-
sição não está apenas entre
os valores mais altos já vistos
para uma startup de Israel.
Ela também consolida uma
recente investida do setor de
alta tecnologia local num
mercado de consumo em rápi-
da expansão.

“Acredito que é um grande
avanço”, disse Erel Margalit,
um conhecido empresário israe-
lense e parlamentar da oposi-
ção. “Israel não é mais apenas
um centro de pesquisa e desen-
volvimento. É uma central de
criação.”

O popular aplicativo para
smartphone Waze combina
software de navegação GPS
com recursos de rede social,
permitindo que usuários melho-
rem as informações sobre o
trânsito. Depois de negocia-
ções do Waze com o Facebook e
a Apple, o Google venceu os ri-
vais na disputa.

O premiê israelense Binya-
min Netanyahu telefonou para
o CEO do Waze, Noam Bardin,
para cumprimentá-lo. “Você al-
cançou a meta”, disse Netanya-
hu. “Recolocou a tecnologia is-
raelenses no cenário mundial.”

Carente de recursos naturais,
Israel tem incentivado uma cul-
tura de alta tecnologia nas últi-
mas décadas. O país é um desti-
no popular de fundos investi-
mento e ostenta uma das maio-
res variedades de empresas ne-
gociadas na Nasdaq.

Mercado. As maiores empre-
sas de tecnologia do mundo, en-
tre as quais Microsoft, Google e
Intel, mantêm grandes opera-

ções de pesquisa e desenvolvi-
mento no país. Entre os avan-
ços mais conhecidos na área de
alta tecnologia já feitos em Is-
rael, estão tecnologias para tele-
fones celulares, a internet Wi-
Fi, serviços de mensagem ins-
tantâneos e pen drives.

Segundo o Departamento
Central de Estatísticas, a fonte
oficial de dados econômicos de
Israel, o setor de tecnologia cor-
responde a pouco mais de um

quarto das exportações do país.
O departamento usa uma de-

finição internacionalmente re-
conhecida que exclui tanto em-
presas de biotecnologia como
de internet. Quando essas com-
panhias são incluídas, as empre-
sas de tecnologia correspon-
dem aproximadamente à meta-
de das exportações.

A compra do Waze está entre
as maiores vendas de uma em-
presa privada da história israe-

lense. Em 2000, no auge da bo-
lha de alta tecnologia, a israelen-
se Chromatis Networks foi ad-
quirida pela Lucent Technolo-
gies por US$ 4,5 bilhões. A Lu-
cent fechou a empresa um ano
depois. No ano passado, a norte-
americana Cisco comprou a em-
presa de software de vídeo israe-
lense NDS por US$ 5 bilhões.

Margalit disse que até recen-
temente as empresas de tecno-
logia israelenses se concentra-
vam no desenvolvimento de
inovações para grandes empre-
sas de telecomunicações e ou-
tras gigantes de tecnologia in-
ternacionais. A aquisição de um
aplicativo focado no consumi-
dor como o Waze mostra que a
cultura de startup de Israel está
“viva e bem”, disse ele.

“Quando Israel se envolve
também na criação de impor-
tantes aplicativos para consu-
midores, isso significa que ou-
tras áreas estão crescendo”, afir-
mou Margalit. Hoje, as startups
israelenses empregam não so-
mente engenheiros, mas tam-
bém designers de jogos, anima-
dores, artistas gráficos e escrito-
res.

A virada para o setor de consu-
mo pode trazer um leque mais
amplo de empregos. O Google
concordou em deixar as opera-
ções do Waze em Israel. “Estou
certo de que ele vai ser uma em-
presa muito importante para o
Google”, disse o investidor em
tecnologia Yossi Vardi. “É ape-
nas o começo desse espaço.” /
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“(O Waze) recolocou a
tecnologia israelense no
cenário mundial.”
Binyamin Netanyahu
PRIMEIRO-MINISTRO DE ISRAEL

“Israel não é mais apenas
um centro de pesquisa.”
Erel Margalit
EMPRESÁRIO ISRAELENSE
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