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Empresas como o Google lucram
com o erro de acesso de internautas

Com participação de mercado em declínio, empresa quer abrir novos
mercados e incentivar o uso da tecnologia com acesso e treinamento

Errodedigitação
valemilhõesde
dólaresnaWeb

PLANOS–A Intel vai criarum laptopdebaixocusto, aUS$400

Intelvai investirUS$1bi
empaísesmaispobres

INTERNETTECNOLOGIA

John Markoff
THE NEW YORK TIMES
SAN FRANCISCO

Esperando ajudar a fechar o
chamadoabismodigital, a Intel
prepara o anúncio de umproje-
to para um laptop educacional
de US$ 400 e um programa de
cinco anos e US$ 1 bilhão para
treinar professores e oferecer
acessodigital sem fio à internet
nomundotodo.Asmedidasdes-
tinam-se a aumentar o alcance
da Intel em novos mercados,
mastambémpodemterumefei-
tosobreomercadodecomputa-
dores na educação nosEstados
Unidos.
Ainiciativa,chamadaWorld

Ahead (MundoAdiante), surge
num momento em que a Intel,
maior fabricante de chips, em-
barcanoquedizserumprogra-
ma de reformulação de US$ 1
bilhão diante do declínio de sua
fatiadomercadoedopreço fra-
co de suas ações. O programa
praticamente dobrará os gas-
tos anuais da Intel em treina-
mento e apoio tecnológico em
lugares atrasados digitalmen-
te, disse o presidente mundial
da Intel, Paul S. Otellini.
A companhia planeja apoiar

o treinamento em computação
de 10milhões de professores ao
redor do mundo. Ela já finan-
ciou o treinamento de 3 mi-
lhões, afirmouOtellini.
Ele distinguiu os esforços da

Inteldeoutrascampanhascom
objetivos similares afirmando
que sua companhia vai se con-
centraremsistemasdecompu-

tador completos, com poder e
memória suficientes para ro-
dar programas daMicrosoft.
A rival da Intel no setor dos

chips,AdvancedMicroDevices
(AMD),defendeaidéiadealcan-
çar metade da populaçãomun-
dial com computadores pes-

soaisbaratos até2015.ENicho-
las Negroponte, co-fundador
do Media Lab no Instituto de
Tecnologia de Massachusetts,
trabalha num notebook de me-
nosdeUS$100parausoeduca-
cionalemnaçõesemdesenvolvi-
mento.

Essasmáquinassãoproje-
tadas para rodar programas
decódigoabertoouumresu-
mo das versões completas
do software-padrão da Mi-
crosoft para desktops. A
questão é bastante sensível,
por razões tanto políticas
quanto empresariais.
Nasegunda-feira,Otellini

pareceu fazerquestãodede-
fender a utilidade do padrão
de desktop Intel-Microsoft.
“Não acreditamos ser possí-
vel cruzar o abismo digital
com tecnologia antiga”, dis-
se ele. “Isto não precisa de
tecnologia exótica e roda
aplicativos de verdade.” O
novo projeto da Intel, a ser
chamadodeEduwise, inclui-
rásoftwareparaasaladeau-
la. Os fabricantes do compu-
tador serão nomeados mais
tarde.
Negroponte, cuja máqui-

na terá uma alça, umamani-
vela e uma tela inovadora,
afirmou que o programa da
Intel é um passo adiante,
mas acrescentou que a con-
centração dos esforços será
no treinamento de professo-
res. Ele argumentou que
uma abordagem mais radi-
cal e eficiente seria equipar
as crianças com tecnologia.
Alémdotreinamentoedo

acesso à computação, a Intel
seconcentraránasconexões
à internet.Acompanhia já fi-
nanciou 175 redes sem fio
usando o WiMax, versão de
maior alcance do padrão de
redeWi-Fi. ●

Leslie Walker
Brian Krebs
The Washington Post

OGoogle, que gerencia amaior
rededeanúnciosnainternet,es-
táganhandomilhõesdedólares
poranopreenchendocomanún-
cios sites da Web não usados.
Emmuitoscasos,essaspáginas
cheias de anúncios aparecem
quandoosusuárioserramaodi-
gitar um endereço de internet
como, por exemplo, “Bistbuy.
com” em vez de BestBuy.com
(loja de produtos eletrônicos
dosEUA).
Esta nova forma de publici-

dade está se transformando
num empreendimento que, se-
gundo alguns, está abarrotan-
doa internetepoderáestarvio-
lando normas de marca regis-
trada. Também desencadeou
um frenesi especulativo de in-
vestimentosemnomesdedomí-
nio, elevando o valor de alguns
para amarca deUS$ 1milhão.
O Google especificamente

proíbeendereçosnawebquein-
frinjamasregrasdoregistrode
marcas.Mas uma análise de si-
tes “guardadores de lugar” na
web, resultantes de nomes de
domínios mal digitados de em-
presas conhecidas, demons-
trou que muitos anúncios nes-
sas páginas vêm diretamente
doGoogle.
“Fica difícil conciliar o apoio

do Google a esta atividade com
o lema deles de ‘Não faça o
mal’”, disse Ben Edelman, um
pesquisador da Universidade
deHarvardque fezumlevanta-

mentoabrangentedapublicida-
de nos domínios não usados.
OGoogledefendesuaspráti-

cas empresariais, dizendo que
retirasitesparticipantesdesua
rededeanúnciosseoproprietá-
riodeumamarca reclamarque
aqueles sites são semelhantes e
confundem o usuário – muito
emboraerrosdeortografianão
comprovem sempre que ocor-
reu uma transgressão da lei.
“A menos que confunda al-

guém,a leidamarcaregistrada
não se aplica”, disse Rose Ha-
gan, advogada da área de mar-
cas registradas do Google. A
empresa não é a única rede de
anúnciosquemostrapublicida-
deempáginas“guardadorasde
lugar” na rede. O Yahoo e a fir-
ma australiana Dark Blue Sea
têm serviços semelhantes.
Estetipodepropagandaonli-

ne depende que usuários digi-
temainformaçãoqueestãopro-
curando diretamente na barra
de endereços, em vez de usar
mecanismos de busca. Analis-
tascalculamque15%dotráfego
naWeb é originado assim.
Issocrioudemandaporuma

práticaconhecidacomoestacio-
namento de domínio. Donos de
domínios“estacionam”esseno-
me numa firma que cria pági-
nas “guardadoras de lugar” e
depoisconvidamoGoogleouou-
tras redes a preenchê-las com
anúncios. Quando os internau-
tasclicamnosanúncios,Google
e Yahoo são pagos pelos anun-
ciantes por essa clicada e com-
partilham sua receita com os
proprietários dos domínios. ●

KIM KYUNG-HOON/REUTERS – 16/6/2005
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