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Ligia Aguilhar

Elas se tornaram a principal
forma de organizar informa-
ções e reunir postagens sobre
um assunto na internet. Alça-
das ao estrelado pelo Twitter,
as hashtags (palavras-chave
precedidas pelo jogo da velha)
são hoje peças fundamentais
dos principais sites e aplicati-
vos de interação social. Nem
mesmo o Facebook resistiu. A
rede social acrescentou as
hashtags ao seu sistema este
ano para monitorar em tempo
real as conversas em torno de
um assunto - o que deu origem

a uma série de serviços vendi-
dos a empresas. Agora, chegou
a vez das hashtags ganharem
também um buscador próprio.

Desenvolvido por um grupo
de designers do estúdio Colle-
tivo de Design, a ferramenta
SociaTag.Me, lançada este
mês, é um buscador de ima-
gens e vídeos a partir de hash-
tags do Instagram, Flickr, Tum-
blr, Vimeo, YouTube e Vine. A
ideia é mostrar em tempo real
o conteúdo compartilhado so-
bre um assunto, revelando ten-
dências e repercussão.

“As hashtags são, na inter-
net, o pulso do comportamen-
to humano, indicando o signifi-
cado que as pessoas atribuem
a um tema em determinado
momento”, diz Juliana Siquei-
ra, co-criadora da ferramenta.
“Queremos atingir todas as
pessoas que buscam inspira-
ção nos conteúdos das rede,
com foco em publicitários e
profissionais de artes visuais.”

Na página inicial do Social-
Tag.Me há uma lista de “tren-
ding topics” (hashtags dos as-
suntos mais falados naquele
momento). Entre os exemplos
estão #reidocamarote e #co-
pa2014. “Uma empresa de
shows pode pesquisar imagens
a partir da hashtag de um festi-
val, criar um relatório e repas-
sar para os clientes”, explica
Juliana.

A busca é colaborativa e os
usuários podem votar na rele-

vância dos resultados obtidos
para melhorar o sistema.

Novidade. A busca por hash-
tags ainda é uma novidade no
mercado de tecnologia. Nem

mesmo o Google, maior busca-
dor do mundo, com 99% do
mercado no Brasil, desenvol-
veu um sistema específico pa-
ra esse tipo de palavra-chave.
Em setembro, a empresa anun-

ciou o lançamento de uma bus-
ca por hashtags nos EUA e Ca-
nadá que abrange apenas a sua
rede social Google+.

Uma startup com uma ferra-
menta semelhante chamada
#tagboard chegou ao mercado
americano no fim do ano pas-
sado e recebeu um aporte de
US$ 2,2 milhões de um grupo
de investidores anjo.

A empresa ainda está testan-
do seu modelo de negócio, ba-
seado na venda dos chamados
pacotes premium, que dão
acesso a recursos mais avança-
dos do sistema, como dados
analíticos em tempo real. En-
tre os clientes da #tagboard es-
tão empresas de grande porte
como Audi, Microsoft e Intel,

Os criadores da SocialTag.
Me querem seguir o mesmo ca-
minho. O plano é manter a fer-
ramenta de busca gratuita pa-
ra o público e gerar receita a
partir do desenvolvimento de
projetos específicos para mar-
cas, links patrocinados e pela
venda do acesso a serviços ex-
tras para empresas.

A moeda virtual Bitcoin já havia
surpreendido há duas semanas
quando passou do patamar dos
US$ 400. Nesta terça-feira, su-
perou o valor de US$ 1 mil no
principal site de câmbio, o Mt.
Gox – chegando ao pico de US$
1.073 –, seguiu durante o dia al-
ternando quedas e voltou a cres-
cer no fim do dia, fechando em
US$ 1.050. A moeda é utilizada
no mundo inteiro e pode ser tro-
cada por euro, dólar, iene ou

real. O Mercado Bitcoin, site
brasileiro utilizado para com-
pra e venda de bitcoins no País,
chegou a cotar uma unidade da
moeda virtual em R$ 2.835 no
fim do dia – há duas semanas
esse valor atingia ineditamente
a marca de R$ 1 mil.

A criptomoeda, cujas transa-
ções são feitas por um sistema
distribuído entre todos os seus
usuários na web (não há uma
entidade centralizadora como
um governo ou um banco cen-
tral coordenando sua emissão),
ganhou popularidade nas últi-
mas semanas após forte adoção
na China (onde o governo in-
centiva o uso da moeda), além
da fala do presidente do banco
central americano (Fed), Ben

Bernanke, no dia 18, sinalizan-
do positivamente para o Bit-
coin ao dizer que a moeda era
promissora e tinha chances de
“aperfeiçoar o sistema de paga-
mentos”. Após o pronuncia-
mentode Bernanke, a moeda ba-
teu US$ 785, uma alta de mais
de 100% em questão de horas.

No mesmo dia, o Senado ame-

ricano se reunia para discutir
as possibilidades de regula-
mentação do sistema mone-
tário virtual e descentraliza-
do. O que preocupa o gover-
no é a utilização da moeda,
que circula pela rede preser-
vando o anonimato dos seus
usuários, para fins crimino-
sos, seja para tráfico de dro-
gas ou financiamento de prá-
ticas terroristas.

Black Friday. Apesar da vo-
latilidade da moeda, causada
principalmente por especula-
dores, há ainda empreende-
dores de comércio online in-
teressados em receber a moe-
da virtual supervalorizada
em troca de seus produtos e
serviços. Uma rede de mais
de 250 lojas online (bit-
coinblackfriday.com) prepa-
rou ofertas para o Black Fri-
day que oferecem de câme-
ras, smartphones e softwa-
res a pirulitos. No Brasil, ne-
nhum grande e-commerce di-
vulgou estar aceitando a moe-
da. /MURILO RONCOLATO

países já fizeram encomendas do smartphone Jolla, de acordo com a companhia
finlandesa de telecomunicações DNA, que iniciou as vendas do aparelho ontem

Apple é notificada pelo
Ministério da Justiça
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Ex-engenheiros
da Nokia lançam
novo smartphone
Antigos funcionários da empresa finlandesa mostram aparelho
com sistema operacional aberto e que custará € 399 na Europa

Cotação foi registrada
no Mt. Gox, principal
site de câmbio da
moeda; em reais, valor
chegou a R$ 2,6 mil

Novidade. Smartphone Jolla será compatível com aplicativos do sistema Android

SocialTag.Me

Ilustração. Moeda virtual
materializada por usuário
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Engenheiros que trabalha-
ram para a Nokia pretendem
abocanhar uma fatia do lucra-
tivo e altamente competitivo
mercado de smartphones
com um novo aparelho basea-
do no antigo software da em-
presa que foi maior produto-
ra de celulares do mundo.

A plataforma Sailfish do celu-
lar Jolla foi desenvolvida a par-
tir do software operacional
MeeGo, última reprodução de
fonte aberta da Nokia, que foi
abandonada em 2011, quando a
multinacional finlandesa op-
tou por adotar o sistema opera-
cional Windows, da Microsoft.

O telefone, com uma tela de
4,5 polegadas, parece quase fa-
zer parte da série Lumia da No-
kia: tem uma câmera de 8 mega-
pixels, suporta conexões de in-
ternet 4G e inclui o serviço de
mapas Here, da Nokia, com co-
bertura em mais de 190 países.

Mas ao contrário dos apare-

lhos da Nokia, o Jolla é compatí-
vel com mais de 85 mil aplicati-
vos fornecidos pelo Android, da
Google, o popular e predomi-
nante sistema operacional que
ajudou a Samsung a desbancar
a antiga líder finlandesa e se tor-
nar a maior fabricante de celula-
res do mundo.

Resistência. O celular tam-
bém representa a resistência de
ex-engenheiros da Nokia após a
empresa anunciar a venda de
sua divisão à Microsoft por €
5,44 bilhões em um negócio rea-
lizado no início de setembro.

Marc Dillon, diretor da Jolla e
um dos quatro fundadores da
companhia, em 2011, passou 11
anos trabalhando para a Nokia
depois de deixar os Estados Uni-
dos. Ele diz que o sistema opera-
cional aberto do novo smart-
phone oferece uma vantagem
em relação aos concorrentes.

“Estamos oferecendo uma
opção de classe mundial. Uma
alternativa para os consumido-
res bastante ágil e poderosa”,

disse ele durante uma entrevis-
ta em Helsinque, no edifício de
escritórios anteriormente ocu-
pado pelos funcionários da No-
kia antes de a companhia dis-
pensar milhares deles.

“No caso do nosso sistema
operacional, temos uma imen-
sa oportunidade porque hoje
existe uma opção que está dis-
ponível para todas as fabrican-
tes de celulares do mundo total
e trata-se do Android”, ressal-
tou Dillon.

Outros sistemas, como o iOS,
da Apple, ou o WindowsPhone,
da Microsoft, só podem ser usa-
dos em celulares manufatura-
dos por essas companhias.

Em um teste com consumido-
res, o celular, cujo preço de tabe-
la é€ 399, não pareceu se desta-
car muito de outros smartpho-
nes. Sua câmera é padrão; o apa-
relho usa um cartão MicroSD;
tem 16 gigabytes de memória in-
terna, com um tempo de uso de
bateria de 9 a 10 horas.

No entanto, a novidade tem
alguns detalhes agradáveis, in-

cluindo diversas opções de swi-
pe – acionadas pelo deslize dos
dedos sobre a tela – e uma bate-
ria muito útil, que pode ser subs-
tituída pelos usuários, diferen-
te do que acontece com os de-
mais modelos de smartphone.

Potencial. Neil Mawston, da
Strategy Analytics, de Londres,
afirmou que o aparelho Jolla
não é “um assassino dos iPhone
ou do Samsung Galaxy”, embo-
ra possa encontrar um nicho
nessa implacável disputa global
pelo mercado dos smartpho-
nes.

“A certa altura, as pessoas co-
meçarão a procurar uma alter-
nativa ao Android e à Apple, por-
tanto, poderá haver uma opor-
tunidade para o modelo Jolla ga-
rantir uma fatia neste mercado
extremamente cíclico”, disse
ele.

“Mas eu acho que terão de ser
lançadas duas ou três versões
nos próximos tempos, antes de
sabermos realmente se o Jolla
ou o Sailfish poderão desafiar

Apple. Android ou Microsoft”.
A companhia finlandesa de te-

lecomunicações DNA, que co-
meçou a vender o celular Jolla
ontem, quando centenas de pes-
soas fizeram fila na porta da em-
presa no centro da cidade, disse
ter recebido “milhares de pré-
encomendas” em 136 países, li-
derados pela Finlândia, Alema-
nha e Grã-Bretanha.

A Jolla, que agora tem mais de
100 funcionários na Finlândia e
em Hong Kong, encontrou in-
vestidores em seu país de ori-
gem e também no exterior, in-
clusive a China Fortune Hol-
dings Ltd., sediada em Hong
Kong, mas Dillon não quis for-
necer mais informações sobre o
acordo. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA

MARTINO

A Secretaria Nacional do Consu-
midor do Ministério da Justiça
(Senacon) notificou ontem a
Apple sobre o funcionamento
da iTunes Store, a loja virtual da
companhia norte-americana pa-
ra a venda de músicas, filmes e
jogos no formato digital.

De acordo com nota do minis-
tério, a secretaria questiona a
apresentação dos preços dos ar-
quivos em dólar e a ausência de
informações aos consumidores
sobre as condições do contrato
de compra das músicas. A notifi-
cação baseia-se no Código de
Defesa do Consumidor e no de-
creto nº 7.962/2013, que discipli-
na o comércio eletrônico.

“Empresas que exercem fun-
ção no Brasil têm que cumprir
regras nacionais”, disse Amauri
Oliva, diretor do Departamen-
to de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC). “Queremos

ouvir as razões de ela não co-
brar em reais, já que o site está
todo em português.”

A Apple terá dez dias para for-
necer as respostas solicitadas
pela Senacon, a partir do recebi-
mento da notificação. A ação da
secretaria ainda não significa
uma punição à companhia nor-
te americana, mas a análise das
informações prestadas pela em-
presa poderá culminar com a
abertura de um processo admi-
nistrativo que, em caso de con-
denação, pode gerar uma multa
de até R$ 6 milhões.

“Nosso objetivo não é mul-
tar, a gente espera adequação
de todo esse mercado”, ressal-
vou o diretor do DPDC.

No ano passado, o iTunes te-
ve um faturamento de US$ 16,5
bilhões em todo o mundo. /

EDUARDO RODRIGUES, DE BRASÍ-
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Social. Criadores da SocialTag.Me apostam na colaboração

Criadores da SocialTag.
Me apostam em serviço
de busca de fotos e vídeos
em sites e aplicativos a
partir de palavras-chave

● Opinião

● Restrito
O Google ainda não tem um siste-
ma de busca por hashtags. Um
serviço para procurar por esse
tipo de palavra-chave foi anuncia-
do em setembro nos EUA e Cana-
dá, mas funciona apenas para
buscas na rede social Google+

“Acho que terão de
ser lançadas duas ou
três versões nos
próximos tempos,
antes de sabermos
realmente se o Jolla ou o
Sailfish poderão desafiar
Apple. Android ou
Microsoft.”
Neil Mawston
CONSULTOR DA STRATEGDY ANALYTICS
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