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As ações do Google dispararam
para uma alta histórica, acima
de US$ 1 mil na manhã de ontem
depois que a empresa de buscas
divulgou forte crescimento em
publicidade móvel e de vídeo, o
que ajudou as receitas trimes-
trais a crescerem 23%.

Ao menos 16 corretoras eleva-
ram seus preços-alvo para as
ações para valores entre US$

880 e US$ 1.220, com o Deuts-
che Bank subindo seu preço-al-
vo em 26%. As ações subiram
13% para US$ 1.007,40 após a
abertura do pregão na Nasdaq,
antes de caírem alguns dólares
em seguida.

O Google disse que cliques
pagos aumentaram 25% no tri-
mestre encerrado em setem-
bro, em comparação com o mes-

mo período do ano anterior. Is-
so compensou uma queda de
8% na média de custo por clique
- a unidade de referência para
que anunciantes paguem ao
Google quando os anúncios são
clicados.

Para enfrentar a queda nos
preços de custo por clique, o
Google implementou em feve-
reiro um serviço para ajudar os

publicitários a anunciar em
uma combinação de smartpho-
nes, tablets e computadores
pessoais. Segundo a J.P. Mor-
gan, o esforço representou uma
grande chance para a empresa.

Analistas destacaram tam-
bém a capacidade do Google de
gerar receita com seu site de
transmissão de vídeo, o YouTu-
be. Os anúncios em vídeo no si-

te cresceram mais de 75% no tri-
mestre, ante o ano anterior, ago-
ra com 40% do tráfego sendo
gerado em dispositivos móveis.

“Estimamos que o importan-
te ativo do Google, o YouTube,
gerou aproximadamente US$ 4
bilhões em receitas em 2012, po-
sicionando o Google muito
bem para o forte crescimento
de anúncios em vídeo” , escreve-

ram analistas da RBC Capital
Markets em uma nota.

Analistas da Jefferies disse-
ram que o Google está bem posi-
cionado para o mercado móvel,
graças ao um bilhão de dispositi-
vos Android ativados e à venda
de apps e conteúdo pela loja vir-
tual Google Play. A empresa ba-
seada em Mountain View, Cali-
fórnia, divulgou uma disparada
de 32% nas receitas obtidas no
resto do mundo (excluindo Rei-
no Unido) durante o trimestre.
/ REUTERS

Ações do Google atingem máxima histórica de US$ 1 mil

Novo sistema da Apple
deixa usuários irritados
Desde que o iOS 7, para iPhone e iPad, foi lançado, em setembro, a
lista de problemas técnicos reportados por consumidores só aumenta
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O lançamento do iOS 7 da
Apple virou um dos maiores
problemas da empresa, au-
mentado os temores de que a
gigante de tecnologia tenha
perdido parte de seu toque
mágico desde a morte de seu
cofundador Steve Jobs há
dois anos. Desde que o iOS 7
foi lançado, em 18 de setem-
bro, a lista de ‘bugs’ e falhas
têm crescido.

Baterias que descarregam,
queda de Wi-Fi, e conexões
Bluetooth instáveis estão rece-
bendo muitas críticas nos pai-
néis de discussão de comunida-
des de apoio da própria Apple.
Alguns aplicativos estão ope-
rando precariamente ou lenta-
mente, a interface é mais difícil
de usar para algumas pessoas, e
os jogadores de games também
estão encontrando defeitos.

As mensagens de texto via
iMessage, quase tão indispensá-

veis quanto um telefonema, dei-
xam os usuários furiosos com
suas constantes falhas quando
enviadas de iPhones com o no-
vo sistema operacional.

Algunsusuários do novo iPho-
ne 5s chegaram a experimentar
a chamada ‘tela azul da morte’,
familiar para muitos que viram
uma tela de computador Win-
dows congelar e ficar azul.

“Parecia mais um lançamen-
to da Microsoft”, disse o usuá-
rio Eric Retziaff, de Napa, Cali-
fórnia. “Nunca tive um proble-
ma desses com a Apple, por isso
é muito chocante.” Os proble-
mas da empresa suscitam ques-
tões sobre suas dramáticas deci-
sões de reformulação de dispo-
sitivos móveis e a nomeação pe-
la companhia de Jony Ive para
supervisionar boa parte desse
desenvolvimento.

“É o lançamento de sistema
operacional da Apple mais pro-
blemático até agora”, disse Ralu-
ca Budiu, pesquisadora sênior
da firma de consultoria Nielsen
Norman Group, que divulgou
um relatório em 12 de outubro
dizendo que o design do novo
sistema operacional o torna
mais difícil de usar.

Botões que antes se destaca-
vam agora se confundem com o
fundo, e links que costumavam
ser visíveis agora podem ser to-
mados erroneamente por texto
corrido, segundo a consultoria.

Budiu também experimen-

tou problemas com o iOS 7.
Quando instalou o novo siste-
ma operacional em seu velho
iPhone, a bateria deste descarre-
gou muito mais rapidamente.
Quando comprou o mais recen-
te iPhone 5s, achou que resolve-
ria o problema, mas a bateria do
novo telefone continua descar-
regando a uma velocidade
maior, assegurou.

O problema de bateria pode
ter sido causado pela capacida-
de do iOS 7 de ter muitos aplica-
tivos rodando ao mesmo tem-
po. Em versões anteriores do
sistema, somente um ou dois
aplicativos podiam rodar ao
mesmo tempo, limitando o uso
da bateria, observou Budiu.

A Apple já soltou atualiza-
ções do iOS 7 para resolver al-

guns problemas, incluindo um
bug que permitia que as pes-
soas contornassem a senha de
Lock Screen. Mas o ritmo das
atualizações do iOS 7 - duas em
oito dias – é inédito para a
Apple, diz Wang. Geralmente,
atualizações vêm após 30 a 60
dias de uma nova versão de sis-
tema operacional, diz ele.

A empresa planeja mais ajus-
tes nas próximas semanas, pos-
sivelmente após um evento em
22deoutubronoqualdeve anun-
ciar novos iPads. “Estamos cien-
tes de uma questão que afeta
uma fração de nossos usuários
de iMessage, e teremos uma cor-
reção disponível em breve em
uma atualização de software”,
disse a porta-voz da Apple,
Trudy Miller. “Pedimos descul-
pas por qualquer inconveniente
que isso tenha causado.”

Alguns parceiros da Apple dis-
seram que o iOS 7 está sendo
criticado tanto porque a compa-
nhia acostumou os usuários a
esperar que seus aparelhos e
software operem quase magica-
mente juntos com pouco apren-
dizado requerido.

“Esperamos software de altís-
sima qualidade que funcione au-
tomaticamente com o hardwa-
re. Assim, quando surgem estes
problemas, parece que o mundo
está se acabando quando de fato
sãoapenasalgunsbugs”,disseKi-
ran Bellubbi, CEO do Applause,
um aplicativo de iOS para a com-
pra de ingressos para concertos,
eventos esportivos e teatros. /
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Falha no sistema. Tim Cook, CEO da Apple, anuncia o iOS 7

● DECEPÇÃO
“Parecia mais um
lançamento da Microsoft.
Nunca tive um problema
desses com a Apple, por isso
é muito chocante.”
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“É o lançamento de sistema
operacional da Apple mais
problemático até agora.”
Raluca Budiu
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