
Nokia avança em
impasse na Índia

Ciscovê melhoria de
mercado nosEUA

Dufry compra rede grega por US$ 452 mi

Qualcomm na mira
dos chineses

CURTAS

Um tribunal indiano aceitou um
recurso da Nokia para liberar sua
fábrica local que havia sido
fechada por autoridades em meio
a uma disputa tributária,
removendo um obstáculo para a
venda do negócio de telefones
móveis da companhia para a
Microsoft. A fábrica em Chennai é
uma das maiores produtoras de
telefones celulares da Nokia. A
finlandesa tem tentado encerrar
a disputa antes de concluir o
acordo de ¤ 5,4 bilhões com a
Microsoft. Reuters

A Dufry fechou a compra do controle total da Hellenic Duty Free

(HDF), que administra 111 lojas nos aeroportos, postos de fronteira

e portos marítimos na Grécia, por US$ 452 milhões. A companhia

é rentável, ao contrário de muitas empresas gregas que sofrem

com seis anos de recessão no país. A HDF divulgou vendas de ¤ 300

milhões em 2012, e projeta crescer dois dígitos neste ano. Reuters

O presidente da Cisco Systems,
John Chambers, disse que está
começando a ver recuperação no
mercado americano, mas citou
desafios em economias
emergentes, como Rússia e Brasil.

Chambers disse esperar
crescimento de 6% a 10% nos
emergentes quando os mercados
se recuperarem. A Cisco avisou
que a receita cairia 10% neste
trimestre, por conta da economia
e da perda de participação de
mercado da empresa em
equipamentos de rede. Reuters

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br

A principal agência de
planejamento econômico da
China afirmou ter "provas
substanciais" contra a fabricante
de chips Qualcomm em uma
investigação antitruste, segundo
citações da mídia estatal.

A Qualcomm, maior fabricante
mundial de chips para celulares,
disse que cooperará com a
autoridade chinesa em uma
investigação antitruste, embora
desconheça qualquer violação de
leis anti-monopólio. Reuters

Divulgação

O serviço de compartilhamento
de fotos Instagram, adquirido
pelo Facebook no ano passado
por US$ 750 milhões, lançou on-
tem um novo recurso que permi-
te que os usuários enviem fotos
e vídeos privados através da pla-
taforma. A nova camada de inte-
ratividade é a aposta da compa-
nhia para ampliar o apelo entre
consumidores jovens que usam
cada vez mais aplicativos mó-
veis para mensagens.

Batizado de Instagram Di-
rect, o novo recurso permite a
comunicação entre grupos com
até 15 pessoas, além de conver-
sas de texto em tempo real. A re-
velação da ferramenta ocorreu
na sede da empresa em Nova
York, nos Estados Unidos, com
transmissão direta para os escri-
tórios da companhia nos quatro
cantos do mundo.

Mais de 150 milhões de usuá-
rios compartilharam 16 bilhões
de fotos através do Instagram, se-

gundo informações da compa-
nhia. Até o momento, as fotos po-
diam ser compartilhadas apenas
publicamente e vistas por qual-
quer usuário do serviço.

Em outubro, o Facebook disse
que observava um sutil declínio
no uso diário de suas ferramentas
por jovens adolescentes nos Esta-
dos Unidos, ainda que o acesso,
de maneira geral, permaneça em
patamar de estabilidade.

Na avaliação de Alessandro
Barbosa Lima, CEO da consulto-
ria de assuntos digitais E.Life, o
lançamento do Instagram Di-
rect é uma clara resposta de Ma-
rk Zuckemberg, criador e CEO
do Facebook, aos concorrentes.
“Já era esperado. Um dos princi-
pais alvos dessa resposta é o
WhatsApp, que cresceu enor-
memente na América Latina co-
mo aplicativo mais utilizado em
smartphones. Hoje ele também
começa a crescer muito nos Es-
tados Unidos. Vejo isso como
uma jogada para entrar nessa
tendência e usar algo no qual os
concorrentes não são tão for-
tes, que é justamente em torno
das fotografias que fazem do Di-
rect uma ferramenta diferencia-
da”, avalia ele.

Segundo Bailey Richardson,
gerente de comunidades interna-
cionais do Instagram, que ontem
acompanhou o lançamento em
São Paulo, a ferramenta surge
“de uma forma natural com o ob-
jetivo de levar uma nova expe-
riência para o compartilhamento
de fotos e vídeos, focando na rele-

vância daqueles momentos e pa-
ra pessoas específicas”.

Alessandro Lima ressalta o
movimento curioso do Face-
book na marcação aos concor-
rentes. “O Facebook tem toma-
do umas posições interessan-
tes. Ele é o líder no número de
usuários com aplicativos mó-
veis, mas nos últimos tempos
tem copiado iniciativas concor-
rentes. É um jogo interessan-
te”, ressalta. Com Reuters

São Paulo

Instagram incorpora
mensagem de texto

Reuters/LucasJackson

SimonDawson/Bloomberg

FREE SHOP

Mais de 150 milhões
de usuários
compartilharam
16 bilhões de fotos
através do
Instagram,
segundo informações
divulgadas pela
companhia

Ferramenta social de fotografias e vídeos pertencente ao Facebook anuncia o Direct,

que tem por objetivo minar o crescimento de concorrentes como o WhatsApp

DeNovaYork,KevinSystrom,co-fundadoreCEOdoInstagram,apresentouoDirectemconferênciaparaosquatrocantosdomundo

Batizado de
Instagram Direct,
o novo recurso
permite a
comunicação entre
grupos com até
15 pessoas, além
de conversas de texto
em tempo real
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 dez. 2013, Empresas, p. 11.
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