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keting do Google Brasil. Em média,
disse, os brasileiros multitelas possuem uma renda média mensal
três vezes superior à média per capita no país, que é de R$ 783, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Esse público também faz mais
compras pela internet que a média. No país, 3% das compras do
varejo são feitas on-line. No caso
dos usuários multitelas, 27% das
compras passam pela internet.
“Esse público não entra na internet, ele está conectado o tempo
todo, seja por smartphone ou tablet ou computador”, disse Flávia
Verginelli, diretora de produtos e
soluções do Google Brasil.
A pesquisa indicou ainda que
68% dos internautas multitelas fazem interações na web enquanto
assistem à TV. Maria Helena afirmou que o brasileiro gasta em média por semana 26 horas em frente
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ao computador, de 11 a 13 horas
navegando no smartphone ou tablet e 19 horas em frente à TV.
“Existe um grande potencial para
companhias aproveitarem esse
trânsito dos consumidores por diferentes telas para reforçar suas
marcas”, disse Maria Helena.
O Google começou a oferecer
para companhias a possibilidade
de realizar campanhas publicitárias multitelas, que incluem anúncios na web, nos sites para celulares e outros serviços do Google. De
acordo com Flávia, no mundo, 95%
dos anunciantes do Google passaram a realizar esse tipo de campanha. No ano passado, o Google registrou uma receita mundial com
anúncios de US$ 47,7 bilhões. Nos
últimos 12 meses, foram realizadas mais de 1,5 milhão de campanhas nesse formato. A companhia
não divulga dados sobre campanhas realizadas no Brasil.
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Há cerca de 15 anos, especialistas em tecnologia da informação
indicaram como uma das grandes
tendências a convergência mundial, que prevê a integração de mídias (telefonia, TV, rádio e jornais)
e a interação entre usuários de diferentes meios em um ambiente
único. O crescimento no número
de internautas e o fácil acesso à internet com dispositivos móveis
tornaram o cenário mais propício
à convergência digital. Um indicador usado para mensurar o tamanho desse mercado é o número de
internautas que usam três ou mais
equipamentos — televisão, computador, tablet e smartphone — ao
longo do dia.
No Brasil, esse mercado já se tornou significativo: no país existem
30 milhões de internautas “multi-

telas”, que usam diariamente pelo
menos três desses equipamentos e
fazem interações sobre um mesmo
conteúdo nos diferentes dispositivos. Esse número equivale a cerca
de 30% dos internautas no país. Esses dados fazem parte de um estudo encomendado pelo Google e
realizado pela empresa de pesquisas Ipsos Media CT. A Ipsos Media
CT ouviu 1,3 mil pessoas no país.
De acordo com o Google, o total
de internautas brasileiros multitelas supera o número de usuários
de países como Reino Unido e
França, que possuem 16 milhões e
19 milhões de internautas multitelas, respectivamente. Nesses países, esses usuários correspondem a
37% do total de internautas.
“Mais importante que o número
de consumidores multitelas é a
qualidade dessa audiência no Brasil”, disse Maria Helena Marinho,
diretora de conhecimentos mar-
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No país, há 30 milhões de
internautas ‘multitelas’
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Pesquisa Usuários interagem em três dispositivos por dia, afirma o Google
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Empresas | Tecnologia&Comunicações

Maria Helena Marinho, diretora do Google Brasil: público tem renda maior
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Empresas, p. B2.
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PlayStation 4 chegará em novembro Eastman Kodak encerrará concordata
Bloomberg, de Nova York

Equipamentos
Gustavo Brigatto
De São Paulo
A Sony anunciou ontem a data
de lançamento de seu novo console de videogame, o PlayStation 4. O
aparelho chegará às lojas dos Estados Unidos no dia 15 de novembro. No dia 29 começam as vendas
na Europa e na América Latina, incluindo o Brasil. Ao todo, 50 países
receberão o console em 2013.

Nos Estados Unidos, o preço
sugerido do PlayStation 4 é de
US$ 399. O valor é US$ 100 mais
barato que o de seu principal
concorrente, o Xbox One, da Microsoft. O console da dona do
Windows ainda não tem data para o início das vendas, mas está
em pré-venda por US$ 499,99.
A estratégia de preço da Sony
para o PlayStation 4 inverte uma
lógica que predominou no mercado de videogames nos últimos
sete anos: a de que o PlayStation é

mais caro que o Xbox. Isso pode
criar uma aparente vantagem para a companhia, já que a diferença de US$ 100 é importante principalmente no mercado dos EUA,
o maior comprador de videogames do mundo.
De acordo com a Microsoft, a expectativa é que o Xbox One também comece a ser vendido em novembro, inclusive no Brasil. No
país, o console está em pré-venda
por R$ 2,2 mil. A Sony não deu estimativa de valores para o Brasil.

A Eastman Kodak, que dominou
a indústria da fotografia antes de
ser prejudicada pela concorrência
digital, conseguiu a aprovação da
Justiça americana para realizar seu
plano para sair do processo de
concordata. O plano, que reduz
seu endividamento em US$ 4,1 bilhões, foi aprovado pelo juiz de falências dos EUA, Allan Gropper,
em Manhattan. A companhia deixará o segmento de câmeras e filmes para se concentrar em tecno-

logia de impressão para empresas.
O plano prevê o pagamento integral dos créditos garantidos, enquanto os acionistas não receberão nada. Os credores quirográficos, que têm a receber US$ 2,2 bilhões, vão receber entre US$ 0,04 e
US$ 0,05 e o direito de adquirir 6
milhões de ações da companhia. O
projeto contempla a venda de 85%
de novas ações aos seus credores,
por meio de uma oferta de direitos
no total de US$ 406 milhões, e empréstimos bancários no total de
US$ 895 milhões. A previsão é que

a companhia saia da concordata
no dia 4 de setembro.
A Kodak entrou com o processo
de concordata em janeiro de
2012, após gastar US$ 3,4 bilhões
em tentativas frustradas de reestruturação. Desde então, a companhia reduziu sua equipe de 17
mil funcionários para 8,5 mil.
Após a reorganização, a empresa
terá um valor de mercado entre
US$ 785 milhões e US$ 1,38 bilhão, calculou David Kurtz, chefe
de reestruturações da Lazard Freres & Co.

