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NA WEB

Rede social usa
aquisições para
testar mercados

Apple compra
PrimeSense,
diz jornal

A Sony anunciou no domingo
que vendeu 1 milhão de unida-
des de seu novo PlayStation 4
nas primeiras 24 horas após o
lançamento, na sexta-feira, do
videogame nos Estados Unidos
e no Canadá. O game chega ao
Brasil na semana que vem, no
dia 29, por R$ 4 mil – preço mais
caro cobrado pelo console no
mundo, o dobro do valor cobra-
do pelo seu antecessor, PS3,
quando chegou País em 2010.

Andrew House, chefe da
Sony Computer Entertain-
ment, unidade da Sony que ex-
porta o PlayStation, disse em co-
municado que as vendas “conti-
nuam muito fortes na América
do Norte”. “Esperamos entu-
siasmo contínuo ao lançarmos
o PlayStation 4 na Europa e na
América Latina em 29 de no-
vembro”, disse House.

A Sony anunciou anterior-
mente ter recebido mais de 1 mi-
lhão de pedidos pelo console.
Dessa forma, as cifras iniciais
são a primeira vitória da empre-
sa em sua batalha com a Micro-
soft e seu console Xbox One,
que será vendido a partir da pró-
xima sexta-feira.

A empresa japonesa preten-

de vender 5 milhões de PS4 até o
fim do ano fiscal que se encerra
em 31 de março. O analista da
Robert W. Baird & Co, Colin Se-
bastian, disse esperar embar-
ques de 2,5 milhões a 3 milhões
de PS4 no quarto trimestre na
América do Norte.

Tanto o PS4, vendido por
US$ 399 nos Estados Unidos, e
o Xbox One, vendido a US$ 499,
oferecem gráficos melhores pa-

ra efeitos de realidade, pro-
cessadores mais rápidos e
uma série de jogos exclusi-
vos. / REUTERS

Vídeo. No Canadá,
homem destruiu
console novinho

Sony vende 1 milhão de
PS4 no primeiro dia

www.estadao.com.br/e/ps4
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O Facebook tem tido um bom
faro para localizar empresas
emergentes que tiveram suces-
so em áreas nas quais deseja en-
trar. É o caso do Instagram, apli-
cativo de compartilhamento de
fotos que comprou, em 2012,
por US$ 1 bilhão. O serviço ti-
nha 30 milhões de usuários na
época e hoje conta com mais de
150 milhões. Recentemente, os
primeiros anúncios no app apa-
receram para os usuários.

O Instagram é totalmente au-
tônomo, mas utiliza os vastos
recursos do Facebook e tam-
bém suas habilidades na área de
propaganda e, ao mesmo tem-
po, ajuda a empresa matriz a en-
tender como vídeos e fotos es-
tão mudando as redes sociais.
“Facebook e Instagram são ir-
mãos espirituais”, disse Sam
Altman, empresário do setor de
tecnologia.

A compra recente, por US$
120 milhões, da Onavo, empre-
sa israelense de software para
celulares, também se encaixa
nos planos do Facebook para o
futuro, por oferecer uma impor-
tante tecnologia e informações
vitais sobre como aplicativos es-
tão sendo usados nos aparelhos
Android e iPhone.

Outras aquisições feitas não
foram tão bem sucedidas, por
falta de empatia ou outra coisa.
“A diferença entre empresas
que valem bilhões de dólares e
pessoas que estão tentando fa-
zer alguma coisa nova vem cres-
cendo”, disse Fréderic della
Faille, fundador do Frontback,
um promissor aplicativo de re-
de social. “Dinheiro não é o úni-
co objetivo. Você precisa de um
volume enorme de dinheiro pa-
ra ser feliz, ou está satisfeito em
ter um papel secundário?”

Recentemente o Facebook
tentou, mas não conseguiu ad-
quirir o Waze, serviço de mapas
para motoristas que fornece
atualizações de rotas e do tráfe-
go em tempo real. Quando o
acordo que dava direitos exclu-
sivos de negociação ao Face-
book expirou, Google aboca-
nhou o Waze por US$ 1 bilhão.

JIM WILSON/NYTIMES-15/8/2013

Facebook luta
para manter seu
prestígio na web
Queda no tempo de uso por jovens e ascensão de aplicativos como
o Snapchat indicam que rede social pode perder relevância

JERUSALÉM

A Apple adquiriu a PrimeSen-
se, fabricante israelense de
chips que permitem visão arti-
ficial tridimensional (3D), por
US$ 345 milhões, publicou no
domingo o jornal financeiro is-
raelense Calcalist, sem citar
fontes. A tecnologia desenvol-
vida pela PrimeSense é usada
no acessório Kinect, do video-
game Xbox, da Microsoft.

Especula-se no mercado, en-
tretanto, que a aquisição não
estaria totalmente fechada e
que as partes estariam nego-
ciando detalhes do contrato.

A PrimeSense levantou US$
85 milhões em Israel e nos Esta-

dos Unidos junto a fundos de
investimento como Canaan
Partners Global, Gemini Israel
e Genesis Partners, segundo o
Calcalist. “Estamos focados em
construir uma companhia prós-
pera enquanto levamos intera-
ção natural e sensoriamento 3D
ao mercado de massa, em diver-
sas áreas como para salas de es-
tar interativas e em dispositi-
vos móveis”, disse uma porta-
voz da PrimeSense.

“Nós não comentamos sobre
o que qualquer um de nossos
parceiros, clientes ou clientes
em potencial estão fazendo e
não nos associamos a rumores
ou rumores reciclados.”

A aquisição da PrimeSense se-
ria a segunda aquisição de uma
empresa israelense pela Apple.
A companhia norte-americana
comprou a fabricante de chips
de armazenamento em memó-
ria flash Anobit em janeiro de
2012. / REUTERS

Vitória. Joey Chiu foi primeiro a comprar o PS4 nos EUA

Oferta. Zuckerberg teria oferecido US$ 3 bi pelo Snapchat

Videogame foi lançado
nos EUA e Canadá na
sexta-feira e chega ao
Brasil e à Europa no fim
da semana que vem

● Competição
“O Facebook está tentando
incorporar uma identidade
alternativa ou está se
sentindo ameaçado pelo
Snapchat, achando que
pode perder o controle da
situação?”
Christopher Poole
FUNDADOR DO 4 CHAN

Jenna Wortham
Vindu Goel
Nicole Perlroth
THE NEW YORK TIMES

Quando Evan Spiegel consul-
tou uma bola de cristal para
adivinhar o futuro da sua
companhia, a Snapchat, ele
não viu ali o Facebook. Ele en-
xergou outra coisa, muito
maior – uma rede social que
poderia existir por conta pró-
pria, sem o Facebook.

O Facebook ainda é a rede so-
cial dominante e tem sido atrati-
vo para muitas startups. E a
Snapchat muito provavelmen-
te rejeitou a oferta do Face-
book, em partes, porque acha
que poderá ganhar muito mais
do que os US$ 3 bilhões que a
companhia estava oferecendo.

Mas o desdém também pre-
nuncia um possível futuro em
que o Facebook não será mais o
local imprescindível na inter-
net para as pessoas se conecta-
rem. A ascensão rápida de no-
vas empresas de pequeno porte
como a Snapchat num ambien-
te de mídia social que muda ve-
lozmente sugere uma nova reali-
dade sobre como e onde as pes-
soas querem passar seu tempo.

A recusa também revela co-
mo a percepção do Facebook
no setor de tecnologia vem mu-
dando. À medida que a outrora
startup transforma-se numa
enorme corporação, as empre-
sas mais jovens que se conside-
ram mais disruptivas não
acham mais o Facebook tão
atraente. Sem falar que muitas
vêm tentando oferecer alterna-
tivas à rede social e isto signifi-
ca que ser comprada pelo Face-
book frustraria o seu objetivo.

Apesar da primazia da rede so-
cial no mercado, alguns dados
sugerem que o vício está dando
lugar à fadiga, pelo menos entre
alguns usuários. Um estudo fei-
to pelo Pew Internet e o Ameri-
can Life Project concluiu que a
maioria dos usuários faz uma
pausa de algumas semanas do
serviço, citando o tédio e a irre-
levância do seu conteúdo.

Entre os usuários jovens – em
idade de 18 a 29 anos – que proje-
taram o Facebook, levando-o a
se tornar o site social predomi-
nante, 38% disseram que pre-
tendem ficar menos tempo na
rede social este ano.

A pesquisa confirmou algo
que a empresa já sabia. Em sua
última conferência com os in-
vestidores, seus executivos dis-
seram que os usuários mais jo-
vens estão passando menos
tempo usando o serviço, mas
que no geral o envolvimento
dos adolescentes segue estável.

Mas este cansaço também

deu início ao abandono paulati-
no dos desenvolvedores que
criam aplicativos para a plata-
forma do Facebook.

Depois de mudar suas regras
e tornar mais difícil para os apli-
cativos se tornarem virais, a em-
presa vem tentando atrair os de-
senvolvedores de volta, ofere-
cendo condições mais favorá-

veis. Em uma conferência reali-
zada um dia depois da notícia
sobre a rejeição da oferta pela
Snapchat, os gerentes de produ-
to do Facebook insistiram para
os desenvolvedores incorpora-
rem o Graph Search – recurso
de busca social da empresa.

Para qualquer grande compa-
nhia como o site social, encon-
trar novas fontes de crescimen-
to é um desafio. Seus executi-
vos usaram as aquisições feitas
para promover este crescimen-
to. Identificar empresas poten-
ciais e adquiri-las rapidamente
e a um preço acessível é impor-
tante para o sucesso continuar.

No caso da Snapchat, sua
compatibilidade com o Face-
book é vaga. A startup está con-
centrada no que é temporário e
oferece privacidade e anonima-
to. O Facebook instiga constan-
temente seus usuários a com-
partilhar mais e mais e tem co-
mo base identidades reais.

A oferta de compra da startup
pareceu uma tentativa de trazer
algo novo para os jovens usuá-
rios. Há três anos o serviço nem
existia e o Facebook era a em-

presa do momento. Agora, o
Snapchat pode muito bem assu-
mir a liderança.

“É desconcertante”, disse Ch-
ristopher Poole, 25 anos, funda-
dor do 4chan, caixa de mensa-
gens. “De uma perspectiva em-
presarial, eu compreendo. Mas
do ponto de vista cultural é caso
de perguntar ‘espere, e daí?”

Para ele, a tentativa de adqui-
rir a Snapchat pode apontar pa-
ra uma crise de identidade. “Sig-
nifica que estão pretendendo in-
corporar uma identidade alter-
nativa ao Facebook ou estão se
sentindo ameaçados pelo Snap-
chat, achando que podem per-
der o comando da situação?” /
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




