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Negócios Energia
Eletropaulo investirá
R$ 3,2 bi até 2017 para
ampliar rede. Pág. B14

Filipe Serrano
Mariana Congo

Em mais um movimento do
Facebook para se tornar uma
empresa forte em smartphones
e tablets, a rede social de foto-
grafia Instagram apresentou on-
tem uma nova ferramenta que
permite publicar vídeos de até
15 segundos entre os usuários.
O anúncio foi feito pelo cofun-

dador do Instagram, Kevin Sys-
trom, que comandou a apresen-
tação realizada ontem na sede
do Facebook, na cidade de Men-
lo Park, na Califórnia.

“Este é o mesmo Instagram
que todos nós conhecemos e
amamos, mas agora ele tem mo-
vimento”, disse Systrom, que
também é presidente executivo
do Instagram. “Nos últimos
dois anos, o Instagram se tor-
nou uma comunidade para cap-
turar e compartilhar momen-
tos que ocorrem ao redor do
mundo de maneira simples e bo-
nita. Alguns momentos, porém,
exigem mais do que uma ima-
gem estática”, escreveu ele no
blog da empresa.

Ao lado do brasileiro Mike
Krieger, Systrom fundou o Ins-
tagram em outubro de 2010. O
aplicativo se tornou um dos pro-
gramas mais populares entre
usuários de smartphones. No
ano passado, o Facebook com-
prou a empresa por US$ 1 bi-
lhão, poucos antes de sua aber-
tura de capital.

Systrom afirmou durante a
apresentação que o Instagram
chegou à marca de 130 milhões
de usuários mensais, que já pu-
blicaram 16 bilhões de fotos na
rede social desde o seu lança-
mento. Cerca de 45 milhões de
fotos são publicadas por dia.

Com o novo recurso lançado
ontem, agora os usuários do Ins-

tagram podem publicar vídeos
curtos, de até 15 segundos, e apli-
car filtros com efeitos gráficos
semelhantes aos usados nas fo-
tografias. São 13 filtros customi-
zados feitos com exclusividade
para os vídeos.

Os usuários que quiserem uti-
lizar o recurso precisam baixar
ou atualizar a versão 4.0 do Ins-

tagram – a mais recente – dispo-
nível desde ontem para smart-
phones da Apple, com o sistema
iOS, e aparelhos com o sistema
Android (versão 4.0).

Depois de filmar uma cena, é
possível escolher um dos filtros
que o Instagram oferece. O
usuário ainda pode selecionar
um dos quadros do vídeo para
servir de imagem principal, co-
mo se fosse uma capa do filme.
O áudio é captado e também é
possível editar as gravações.

O Instagram também ofere-
ce um recurso de estabilização
de imagem chamado “Cine-
ma”, que permite melhorar os
vídeos, evitando cenas tremi-
das em movimento.

Concorrência. A nova ferra-
menta chega em um momento
que outros aplicativos têm cres-

cido oferecendo recursos que
não estão disponíveis no Insta-
gram, como Mobli e Vine.

O aplicativo Vine, lançado pe-
lo Twitter no começo do ano, é
o principal deles. O programa é
focado somente em vídeos, de
até 6 segundos, que são publica-
dos pelos usuários. Da mesma
maneira que outras redes so-
ciais, também é possível seguir
outras pessoas e os vídeos publi-
cados por elas no Vine. O app
foi baixado 13 milhões de vezes
desde o lançamento e recente-
mente ganhou versão para An-
droid. Diferentemente do Vine,
os vídeos do Instagram não se-
rão reproduzidos em loop.

Logo após o lançamento,
uma loja online de moda espor-
tiva dos EUA já utilizou o recur-
so de vídeo em uma campanha
de marketing.

Brian Stelter
THE NEW YORK TIMES

Cinco anos atrás, a tecnologia
3D era saudada como o próxi-
mo fenômeno da televisão, su-
cessora da alta definição. Mas
os espectadores não entraram
na onda e hoje o formato é visto
como um fiasco muito caro.

Esta impressão ficou consoli-
dada na semana passada quan-
do a ESPN, maior rede esporti-
va do país e que adotou a tecno-
logia 3D logo no início, anun-
ciou estar fechando seu canal
que transmite programas em
terceira dimensão nos Estados

Unidos, criado há três anos. Um
porta-voz da emissora disse
que a decisão se deve “à adoção
limitada pelo consumidor dos
serviços 3D”.

A notícia desencadeou o deba-
te quanto a se alguém ainda iria
ver alguma coisa em 3D ou se
outro tipo de conteúdo será co-
locado à disposição. “Muita gen-
te do setor afirmava pelos últi-
mos cinco anos que, se a ESPN
encerrasse as atividades do seu
canal 3D, seria o capítulo final
do formato”, disse Phillip
Swann, editor do site TVPredic-
tions. “Hoje é difícil negar essa
declaração.”

O único grande canal 3D, cha-
mado 3net, empreendimento
conjunto da Discovery Commu-
nications, Sony e Imax, não se
mostrou desencorajado pela de-
cisão da ESPN. Mas o canal pas-
sou por dificuldades e um porta-
voz da Discovery declarou que

o canal “é o equivalente à nossa
área de Pesquisa e Desenvolvi-
mento”, o que não é um discur-
so entusiasmado.

O formato é mais consistente
no cinema, mas somente 36 fil-
mes foram lançados com a tec-
nologia 3D no ano passado, uma
queda de 20% em relação ao pi-
co de 2011, de acordo com a Mo-
tion Picture Association of Ame-
rican, que representa o setor.
No geral a receita arrecadada
nas bilheterias foi apática.

Oferta. Quando as fabricantes
de TVs começaram a comercia-
lizar vigorosamente a tecnolo-
gia 3D em 2010 – impulsionadas
pelo filme Avatar, de dezembro
de 2009, e pelas ideias fantásti-
cas sobre como o público se sen-
tiria envolvido num evento es-
portivo ou em um filme de ação
–, os céticos previram que a de-
manda do consumidor seria pe-
quena. E acertaram.

Os consumidores em geral re-
jeitaram os óculos necessários
para assistir à qualquer coisa
em terceira dimensão e concluí-
ram que o formato não era tão
envolvente como prometido.

Mas redes pioneiras como a
ESPN,controlada pela Walt Dis-
ney, aprenderam sobre o que

funcionou e não funcionou na
produção de conteúdo em 3D.
Nos estádios, por exemplo, a
imagem de câmeras 3D tinha de
ser mais fechada no campo do
que com câmeras tradicionais.

A ESPN transmitiu 380 even-
tos esportivos em terceira di-
mensão, mas o canal jamais
cresceu o suficiente para ser
computado pela Nielsen, que
mede a audiência nos EUA. A
empresa de pesquisa SNL Ka-
gan estimou recentemente que
o número de assinantes estava
“bem abaixo de um milhão”.

Amy Phillips, porta-voz da

ESPN, afirmou que “apesar de
não sermos considerados o ca-
nal mais popular, sabemos que
alguns eventos eram favoritos
dos fãs”. Algumas disputas da
Olimpíada foram transmitidas
em 3D no ano passado. A NBC
Universal não informou se repe-
tirá a dose durante a Olimpíada
de Inverno, que ocorre em feve-
reiro em Sochi, na Rússia.

Demanda baixa. Segundo Ca-
rolina Milanesi, vice-presiden-
te de pesquisa da consultoria
Gartner, o formato 3D padeceu.
“O conteúdo não foi criado por

causa da baixa adoção dos apare-
lhos, e os consumidores não
compraram esses televisores
por falta de conteúdo convin-
cente”, disse.

Embora muitas TVs de tela
grande tenham sido lançadas
com a capacidade 3D e óculos
especiais, muitas famílias rara-
mente usam esses acessórios.
“Nossa família está nessa cate-
goria”, disse Milanesi.

Dados do NPD Group, suge-
rem que as vendas de TVs 3D
têm sido melhores no exterior,
o que é importante para a 3net.
“Em alguns mercados na Ásia e
Europa, onde existe mais inte-
resse, estamos fazendo negó-
cios com conteúdo 3D”, disse
David C. Leavy, porta-voz do ca-
nal Discovery.

A ESPN também deixou a por-
ta aberta para uma nova progra-
mação em 3D. “Transmissões
em terceira dimensão de quali-
dade exigem habilidades especí-
ficas da produção – e temos
mais experiência nessa área do
que qualquer outro canal”, dis-
se Amy Phillips. “Se a preferên-
cia do consumidor decolar nos
próximos anos, temos o conhe-
cimento e a experiência para ex-
pandir a atividade.” / TRADUÇÃO
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Instagram agora permite publicar vídeos

Depois de febre,
tecnologia 3D
entra em declínio
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Barreira. Preço pago pelo uso da internet ainda é o principal obstáculo a ser superado

Rodrigo Petry

O alto preço dos pacotes de
internet e a indisponibilida-
de dos serviços deixam a
maior parte dos lares brasilei-
ros sem internet. Segundo
pesquisa do Centro de Estu-
dos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunica-
ção (Cetic.br), apenas 40%
do total das residências do
País no ano passado conta-
vam com internet residen-
cial, seja fixa, discada ou via
modem 3G, o que representa-
va 24,3 milhões de lares.

“Existem duas realidades no
acesso à internet no País: uma é
a divisão entre as classes so-
ciais; a outra entre as zonas ur-
bana e rural”, diz o gerente do
Cetic.br, Alexandre Barbosa. Se-
gundo ele, o País tem avançado
no incremento dos domicílios
com acesso à internet, mas ain-
da está “abaixo do ideal”, quan-
do comparado a outros países.
Em 2011, a fatia de domicílios
com internet era de 36%, ante
27% de 2010 e 24% de 2009.

Barbosa afirma que o preço
da internet é a maior barreira a
ser transposta. “Muitas pes-
soas não têm como pagar pelo
acesso, fazendo com que tenha-
mos uma baixa proporção de la-

res com internet”, diz. Segundo
ele, esse público, das classes so-
ciais mais baixas, é o que busca
acessar internet em locais públi-
cos gratuitos ou pagos, como
lan houses. Enquanto entre fa-
mílias classificadas como clas-
se A ou B o acesso à internet
atinge respectivamente 97% e
78% das residências, entre as ca-
madas D e E elas somam apenas
6%. Já nos lares de classe média,
a penetração chega a 36%.

Outra discrepância ocorre
nos acessos nas zonas rurais.

Apenas 10% das residências nes-
sas regiões contam com inter-
net, ante um patamar de 44% da
área urbana. Nas zonas rurais, a
principal barreira é a indisponi-
bilidade do serviço.

Segundo Barbosa, iniciativas
como o Plano Nacional de Ban-
da Larga estão trazendo efeitos,
como a visível queda dos pre-
ços. No entanto, a melhoria é
sentida, sobretudo, em merca-
dos mais competitivos. “Os in-
vestimentos das empresas es-
tão concentrados em áreas

mais atrativas. O problema é o
acesso em áreas da região Norte
ou Nordeste”, diz.

Futuro. Daqui para frente, a ex-
pectativa é de que os investi-
mentos das empresas e as deso-
nerações para a construção das
redes de telecomunicações pos-
sam ampliar a penetração de la-
res com internet, assim como
aumentar a velocidade média
da conexão. “Mas isso será sen-
tido apenas nos próximos
anos”, diz o gerente. Segundo a

pesquisa, quase 30% dos lares
contavam com conexão de até 1
megabit por segundo (Mbps).
Em 2011, essa fatia era de 43%.

Do total de residências conec-
tadas à internet, 67% são por
meio da conexão fixa, ante 69%
de um ano antes. Os acessos mó-
veis, via 3G, por sua vez, saíram
de 17% em 2011 para 21% em
2012. Já os acessos discados con-
tinuam perdendo representati-
vidade, atingindo 7% em 2012,
ante 11% de 2011. Em 2008, por
exemplo, os acessos discados

representavam 31%.
Pelo tipo de acesso, a lideran-

ça continua com computadores
de mesa (desktops), mas com
perda de espaço para os note-
books e, mais recentemente, ta-
blets. Em 2012, 70% das residên-
cias tinham desktops e 50%, lap-
tops. Em 2010, os números era
de 88% e 23%, respectivamente.

Outra competição é com os
smartphones, que acessam a re-
de 3G, mas não são classifica-
dos como acesso residencial.
Com a queda dos preços, estes
dispositivos devem continuar
ganhando a preferência do bra-
sileiro. “É uma forma de inclu-
são, já que o celular acaba sendo
uma alternativa de conexão”,
diz Barbosa.

A região Sudeste teve a maior
proporção no País de lares com
acesso à internet (48%), segui-
da da região Sul, com 47%. A me-
nor representatividade ficou
com a região Norte, de 21%. No
Nordeste a participação foi de
27% e do Centro-Oeste, 39%.

Segundo a pesquisa, os usuá-
rios de internet no País atingi-
ram 80,9 milhões de pessoas no
ano passado. Além disso, pela
primeira vez, a proporção de
pessoas que acessaram a inter-
net nos últimos três meses supe-
rou o número de entrevistados
que nunca usaram. A pesquisa
ouviu 17,3 mil pessoas entre se-
tembro do ano passado e feve-
reiro deste ano em todo o País.

No Brasil, 60% das residências
ainda não têm acesso à internet

● Desigualdade digital

Conexão para poucos. Desigualdade é maior entre famílias de baixa renda e lares nas zonas rurais; apesar da situação ruim, País
tem feito avanços, como queda de preços em algumas regiões, velocidades de banda larga maiores e uma oferta mais ampla de serviços

3D. Consumidor rejeitou os óculos que a tecnologia requer

Fechamento do canal 3D
da ESPN nos EUA é sinal
de que o formato em três
dimensões não pegou
entre os consumidores

● Batalha do vídeo
O recurso de vídeo do Instagram
é uma resposta ao aplicativo Vi-
ne, lançado pelo Twitter no come-
ço do ano, e permite fazer vídeos
de 6 segundos. No Instagram,
são até 15 segundos.

Aplicativo de 130 milhões
de usuários comprado
pelo Facebook vai além
da fotografia e terá filmes
de até 15 segundos

97%
das residências de famílias da
classe A têm acesso à internet,
de acordo estudo do Cetic.br

6%
dos lares de famílias de classe D e
E têm conexão residencial à web.
Pesquisa foi feita entre setembro
de 2012 e fevereiro deste ano

44%
é a proporção de lares da área
urbana com acesso à internet

10%
dos lares das zonas rurais
estão conectados
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