


O MUNDO ESTÁ MESMO
DE CABEÇA PARA BAIXO E
FAZ TEMPO. CONCORRENTES
COM DIFERENCIAIS
INTERESSANTES APARECENDO
POR TODOS OS LADOS E
DE SETORES ANTES JAMAIS
IMAGINADOS. Novas plataformas
de negócios surgem e, em poucos
meses, ganham força com rapidez
pouco vista, levando os gestores
a revisarem os caminhos que
pretendiam percorrer em um
espaço mais curto de tempo.

Desde que a internet surgiu
tudo ficou muito confuso em
relação à competitividade no
mercado. Parceiros tornam-se
concorrentes em determinados
momentos dependendo do
produto ou serviço a ser
oferecido. No fundo, o objetivo
é sempre o mesmo: conquistar
o usuário ou cliente e estar ao
lado dele em todo momento,
independentemente do ambiente
em que ele se encontrar.

Na busca pela atenção - e
porque não do domínio - do
usuário no ambiente convergente
de tecnologia, estão três gigantes
que devem ter poder e autoridade
sobre boa parte do que se faz na
internet ou fora dela para a
produtividade, a cultura, o lazer,
os negócios. E não se trata de
discurso velho, pois o combate
começou a se desenhar mais
rapidamente nos últimos dois anos.

Google, Microsoft e Nokia
devem fincar suas bandeiras em

terrenos que, até então, eram
dominados de forma individual
entre elas. Essa briga vai
provocar transformações
consideráveis na indústria e
definir novos conceitos e padrões
para o mercado corporativo
e de uso pessoal de tecnologia.

O jovem e poderoso Google
domina a linguagem da web,
conhece bem os passos dos
internautas e tem o mercado
publicitário digital nas mãos até
este momento. Na outra ponta,
a Microsoft corre contra o
prejuízo porque, apesar de
todos os esforços, não conseguiu
entrar definitivamente na
internet. Mas ainda domina as
plataformas no desktop com
suas ferramentas de produção e
com o sistema operacional. Com
a tendência de tudo se tornar
móvel, surge o poderio da Nokia,
maior vendedora de celulares e
dispositivos móveis do mundo.

De certa forma, todas elas
estão em condições semelhantes
de competitividade. As três
organizações detêm não só poder
financeiro para alçar vôos mais
altos, mas vigor de marca e uma
logística invejável para entregar
o que produzem - conteúdo,
software e dispositivos - em
qualquer lugar, a qualquer um.

Mais que a definição
precisa de processos de inovação
contínuos, está em jogo a forma
como cada uma das três vai
colocar as estratégias na mesa e

implementá-las no mercado.
Errar ou deixar o tempo passar
pode e será extremamente
perigoso para qualquer uma
delas dispostas a se manter perene
na vida das pessoas e das empresas.
Quem vencerá essa batalha ?

A questão não é tão simples
de ser respondida; afinal,
ninguém mais se importa com
previsões que, raras exceções,
mostram-se infundadas. Mas é
interessante analisar os passos
de Google, Microsoft e Nokia
até aqui para tentar imaginar
um cenário futuro. Para o
analista do Gartner, Nick Jones,
não haverá um vencedor único.
"Mesmo competindo, cada uma
das três vai continuar se
destacando em áreas específicas
e nas quais têm maior domínio
e conhecimento", afirma.

Entre alguns dos principais
desafios colocados pelo consultor
ao trio de ferro, estão as aplicações
móveis, a oferta de conteúdo, a
formação de comunidade forte
de desenvolvedores, os formatos
para publicidade móvel e o
estabelecimento da confiança
dos usuários. "Sob esses aspectos
enxergo um duelo mais entre
Nokia e Google do que qualquer
outro", ressalta o especialista.

As razões da guerra
Mas por qual razão a

concorrência pelo mundo da
convergência tem apenas três
players mundiais ? Um estudo



intitulado "A guerra global
da convergência: padrões
tecnológicos ou decisão dos
consumidores... o que
determinará o vencedor",
realizado pela Techlab, unidade
da E-Consulting, tenta responder.
Ao analisar como o mercado
tecnológico se comportaria diante
dos padrões de convergência no
modelo vertical, foi possível
verificar que o fator condicionante
mais importante nessa bagunça
generalizada é a capacidade de
escala global. Ao se tratar de
convergência, o primeiro
mercado indutor a se imaginar
é o de telecomunicações. Mas
ele acaba ficando travado por
conta das regulamentações.

Uma operadora de telefonia
inglesa não pode aplicar os
mesmos princípios no Brasil
porque o setor é coordenado e
fiscalizado pelo governo local.
"Assim, não conseguem liderar
o processo de convergência
porque estão impedidas de
construir produtos e serviços em
escala global. O modelo atual
exige adaptação muito forte a
modelos e padrões locais", diz
Daniel Domeneghetti, CEO da
E-Consulting.

Outra variante estaria no
setor de tecnologia da informação.
As empresas desse segmento,
porém, estão migrando suas

estratégias para consultoria
- de desenvolvimento, de
integração, de terceirização
- e apenas usam o padrão, não
são mais definidoras, mas
consultoras de padrão. A que
reúne capacidade de escala
global e desenvolvimento é a
Microsoft e por isso ela se
destaca nesse mundo.

Essa briga, entretanto, não
está apenas no computador
pessoal. Até porque o número de
aparelhos móveis comercializados
no mundo é muito superior ao
de PCs. Estima-se, inclusive, que
o processo de inclusão digital em
países emergentes vai saltar a
etapa do computador e se iniciar
diretamente nos celulares.

As três organizações detêm não só poder
financeiro para alçar vôos mais altos, mas vigor
de marca e uma logística invejável para entregar
o que produzem - conteúdo, software e
dispositivos - em qualquer lugar, a qualquer um

Convergência está associada
à mobilidade, a múltiplos
dispositivos de acesso. Aí entra
a Nokia, vendendo aparelhos,
ou seja, o meio de acesso, sem
estar presa às regulamentações
locais que regem as operadoras
de telecomunicações. Mesmo
tendo o Symbiam como
base de aplicativos, tem bilhões
de celulares nas ruas e
continua crescendo.

Na ponta está o Google,
que domina atualmente o
processo de navegação e
desenvolve serviços e não a
plataforma em si. Nasceu na
base em que a guerra começa e
acontece. E o palco no qual a
batalha pela convergência vai se
intensificar. "É uma briga pela
audiência e não pelo padrão
tecnológico, e isso é inédito.
Pela primeira vez a disputa
tecnológica se dá pela
usabilidade e volume de
acessos", diz Domeneghetti.



Cada um ganhou a guerra
no seu segmento. O Google
venceu na web. A Nokia superou
todos no segmento
de telecom e a Microsoft no
ambiente de aplicativos e
tecnologia da informação.
Agora são concorrentes pelo
ambiente convergente na
internet. E um desafio diferente
para a Nokia e Microsoft,
tanto que ambos, ao contrário
do Google, estão tomando
decisões gerenciais estratégicas
radicais para enfrentar esse
novo tempo de competição.

Os dilemas e as
vantagens da Microsoft

Cartas entre diretores,
discussões com acionistas,
desvalorização das ações na
Nasdaq, a bolsa americana de
ações das empresas de
tecnologia. A vida da Microsoft
tem sido mesmo conturbada
desde o início do ano. E o maior
problema é que ela não define
mais a liderança e angaria
seguidores, apenas tem seguido
os passos de seus concorrentes.

Sinal claro de que ela precisa
conquistar seu espaço no mundo

web, especificamente com a
publicidade digital, comprou a
empresa de propaganda on-line
aQuantive por US$ 6 bilhões e
saltou mais alto ao tentar
adquirir o portal Yahoo no
primeiro dia de fevereiro, por
US$ 44,6 bilhões. "Esse anúncio
representa uma grande
oportunidade para a Microsoft e
é um marco para a transformação
da empresa rumo aos serviços
on-line, de busca e de publicidade",
dizia a carta do presidente Steve
Ballmer direcionada a todos os
funcionários quando a oferta foi



realizada. Desde então, uma
série de especulações de
mercado e a troca de cartas entre
membros do alto escalão das,
duas companhias infestaram o
noticiário internacional. Até
o fechamento desta edição, o
negócio ainda não estava
definido, mesmo depois de o
prazo estipulado pela gigante
de software ter expirado.
Jerry Yang, número um do
Yahoo, tem batido o pé com o
argumento de que a proposta
não representa o valor real do
portal. Chegou a comprar briga
com um grande acionista,
Carl Icahn, que acha válida
e interessante a venda.

A demora por uma decisão
só piora as coisas. O portal de
busca, que já foi considerado o
mais moderno e inventivo da
web, foi engolido pelo Google
nos últimos anos e perdeu
completamente a estribeira,
investindo em projetos e
tecnologias que não se
mostraram interessantes, e
deixando o principal de lado.
O próprio Yang precisou
retornar para que a companhia
se reinventasse.

A Microsoft insiste porque
sabe que o momento é ruim
para o Yahoo. Apesar de ter
seus sistemas instalados em
cerca de 90% de todos os
computadores pessoais em
funcionamento no mundo, foi-
se o tempo em que a companhia
fundada por Bill Gates em 1975
era considerada a bola da vez.
Nem mesmo os bons resultados
apresentados no último

faturamento, com crescimento
em quase todas as áreas de
negócios - menos na divisão
on-line que acumulou prejuízos
de aproximadamente US$ 730
milhões — ela consegue arrancar
suspiros dos analistas do
mercado. Google, e até mesmo a
Apple - pequena se comparada
aos gigantes competidores -
conseguiram ofuscar o brilho da
Microsoft nos últimos anos.

"Se eu fosse o Bill Gates,
repensaria imediatamente a
atual estrutura de marketing.
E inacreditável que ainda não
tenha conseguido criar e
comunicar uma marca para se
posicionar competitivamente
diante da progressão do
modelo Google", avalia o
consultor da GlobalBrands,
José Roberto Martins.

Sustentada basicamente pela
cobrança de licenças de software
- mais de 80% do faturamento
da companhia vem dessa
modalidade - ainda vê sua mais
recente iniciativa ser contestada
à revelia. O Windows Vista não
causou o impacto que se
imaginava. Além disso,
habituais e influentes clientes
começaram a questionar a
necessidade de atualização para
a nova plataforma, como é o
caso da General Motors nos
Estados Unidos, o que mais
uma vez coloca a empresa
na parede.

Suas últimas investidas em
mercados paralelos à receita
proveniente do software - nicho
que deve decair até morrer, em
poucos anos, segundo

especialistas - também não
surtiram efeito. No ambiente
de games, conseguiu conquistar
um lugar ao sol com o Xbox
360, até que a Nintendo,
remodelada, lançasse o Wii e
desbancasse a liderança da
companhia. Com o Zune,
concorrente direto do iPod,
vai ter de suar a camisa para
fazer crescer os números que
ainda são praticamente
inexpressivos. Mas nem só de
desgraças é feita a rotina da
companhia. Não se pode
desprezar o absoluto reinado e
presença no cotidiano de
desktops dos usuários e
também das corporações com
seus sistemas operacionais e
recursos de produtividade
como os proporcionados
pelo pacote Office. Isso ainda
faz muita diferença.



O próprio Steve Ballmer, que
assumiu o comando da empresa
enquanto Gates procura se
atarefar com as causas sociais,
vem tentando reformular a
imagem da companhia e diz
estar preparado para o novo
ambiente competitivo. "Vamos
comprar 20 companhias por ano
nos próximos cinco anos",
revelou no Web Summit em
outubro passado. Dinheiro não
falta, basta acertar a mão e
escolher as companhias corretas.
A empresa também olhou para
dentro e melhorou o serviço de
busca Live Search. Adquiriu,
ainda, a norueguesa Fast Search
& Transfer, especializada
em buscas corporativas.

A ação que mais chamou a
atenção, entretanto, foi a compra
por US$ 240 milhões de uma
pequena parcela (1,6%) da rede

social Facebook, do novo
personagem "cool" admirado
pelo Vale do Silício, Mark
Zuckerberg. Alguns analistas
chegaram a afirmar que o ideal
seria que a gigante de software
adquirisse a empresa inteira,
mas a Microsoft ficou mesmo
com a gestão da publicidade,
reconhecendo a importância
desse segmento para o futuro
dos negócios. É preciso fazer a
roda girar, encontrar um novo

rumo e
,

analista: Google
sonha em
participar do
mercado móvel,
mas terá
dificuldades

acertar nas
aquisições
para retomar
o posto de
companhia
de tecnologia
mais

admirada e valorizada no
mundo como foi por longos
anos. "Nenhuma das três
empresas (Google, Microsoft e
Nokia) está num beco sem saída,
mas entendo que a Microsoft é a
melhor posicionada entre elas do
ponto de vista do consumidor",
diz o consultor americano Greg
Sterling. "Ela conseguiria se
beneficiar muito comprando a
rede social, mas não acredito que
o Facebook queira ser vendido
integralmente. A Microsoft
precisa tomar atitudes mais
dramáticas ou expandir de
maneira significativa e criativa
as ações no mundo on-line ou
móvel se realmente quiser
conter o momento do Google
com os consumidores. A
empresa precisa, por exemplo,
tornar o Windows Mobile mais
atrativo para consumidores e

desenvolvedores", completa. O
cenário continua muito nebuloso
para a gigante de software
quando o mote é a internet.

O queridinho do mundo
precisa respirar

O nome basta para chamar a
atenção. A sensação do momento
atende pelo nome de Google e
vê confetes e tapete vermelho
espalhados por onde passa. Com
a grande sacada de levar
inteligência às ferramentas de
busca e ainda atrelar
ferramentas de publicidade
extremamente eficazes aos

Busca e publicidade do
Google: inteligência ao

atrelar a preferência do
usuário com anúncios

termos procurados pelos
usuários de internet, a empresa
conseguiu destronar gigantes
como a própria Microsoft e
Yahoo ern menos de uma década.

Mas não dá para sentar sobre
o sucesso e esperar que os
milhões de dólares continuem
enchendo os cofres do novo
queridinho da mídia e do
mercado. E preciso agir, inovar e



promover mudanças o tempo
todo para se manter sob os
holofotes. Sufocado pelo caos
que gerou na internet, precisa
respirar para definir seu» passos
e pensar qual será a próxima
grande cartada.

E esse parece ser um dos
maiores desafios do Google:
conseguir fôlego suficiente para
se manter no topo ainda mais
com competidores tão vorazes
no encalço para retomar
o posto que lhes foi roubado.
Teve seus méritos até aqui,
comprou diversas empresas
dos mais variados segmentos,
conquistou uma infinidade
de parceiros de peso.

Depois de literalmente
dominar a busca e a publicidade
na web, passou a investir cada
vez mais em serviços gratuitos
e ganhando um volume
impressionante de dinheiro
com patrocínio. Dá e quem paga
a conta não é o usuário. O
modelo causou um confronto

direto com a Microsoft até
mesmo no nicho de redes
sociais - o Google lidera o
OpenSocial, um projeto em
parceria com diversas outras
comunidades virtuais que
pretende criar um padrão para o
desenvolvimento de aplicações
sociais e que tenta isolar o
Facebook, empresa na qual a
Microsoft tem participação.

Mesmo que cause a sensação
de que a meta do Google é
derrubar a poderosa de
Redmond a todo custo, a
intenção não deve nem é essa.
A proposta é conseguir
combinar de forma harmônica
a presença em dispositivos,
padrões e dados de modo a
proporcionar uma experiência
convincente e agradável ao
usuário, independentemente
do meio de acesso.

Mas se o Google não
migrar o negócio que tem de
propaganda para o conteúdo
visto em celulares a coisa pode

mudar de figura e a imagem
de inovação carregada pela
empresa poder ser facilmente
enfraquecida; afinal, nesse
novo mundo, as percepções
são bastante voláteis. Tem de
ser onipresente também nos
dispositivos móveis, a exemplo
do que fez na internet.

Esforços nesse sentido vêm
sendo feitos há algum tempo.
O empreendimento mais
ousado está no Android,
sistema operacional aberto
para dispositivos móveis
desenvolvido em conjunto com
outras empresas no que ficou
conhecido como Open Handset
Alliance. Mesmo com todo o
"buzz" que causa o Google em
qualquer iniciativa que anuncie,
até o momento a jogada não
decolou. Especulações antes da
oficialização da plataforma não
faltaram e o cogitado GPhone
- possível aparelho em
desenvolvimento — para
combater a estratégia bem-
sucedida do iPhone não passou
de boato sem fundamento.

O alvo é convencer
operadoras e fabricantes
a adotarem a plataforma.
A gratuidade do sistema ajuda,
mas pode também esbarrar
no ferrenho controle que as
operadoras têm nesse mercado
e nos padrões extremamente
fechados dos fabricantes
de dispositivos.

"O Google precisa encorajar
seus parceiros a impulsionarem
o Android, assim como refinar
suas ferramentas e seus serviços
para as demais plataformas



como iPhone, Blackberry,
Symbian e Windows Mobile",
alerta Sterling. E isso já vem
sendo feito. Assim como a Apple
prometeu a criação de um fundo
de US$ 100 milhões dedicados
aos desenvolvedores quando do
lançamento do iPhone, o Google
mostra suas armas e trilha o
mesmo caminho tentando formar
um cinturão de produtores para
sua nova empreitada espalhados
ao redor do mundo.

Aqui a disputa também parece
ferrenha. O Windows Mobile
roda em cerca de 140 dispositivos
das mais variadas fabricantes.
Caso consiga finalizar a compra
do Yahoo, pode unir a sua
plataforma com as aplicações e
conteúdos desenvolvidos pelo
portal de busca e promover mais
competitividade no segmento.
Soma-se a isso o fato de a
Nokia, maior fabricante de
celulares e smartphones, não
fazer parte da aliança encabeçada
pelo portal de buscas.

"Uma coisa é certa: quando
se trata de aplicações para
dispositivos móveis (smartphones),
a Nokia, com o Symbian, é a
número um, seguida da Microsoft
e da RIM - com seu Blackberry.
O iPhone é um anão nesse
mercado e o Google sequer está
na lista. Ele tem um sonho de
participar disso, mas é apenas
um sonho e o caminho para a
conquista do espaço na mobilidade
é difícil", explica o consultor
americano John Strand.

O Google não comenta a
concorrência e não entra em
detalhes no que diz respeito a

especulações. Também não trata
de projetos que ainda estão em
andamento. O céu de brigadeiro
até então sobrevoado começa a
ser preenchido por algumas nuvens.

Nas mãos dos usuários
Os números são realmente

impressionantes. Cerca de 450
milhões de aparelhos vendidos
no ano passado, o que eqüivale a
aproximadamente 1,5 milhão de
dispositivos comercializados por
dia. Deste total, 200 milhões já
munidos com câmera fotográfica
e mais de cem milhões
equipados com sistemas que
reproduzem o formato
MP3, com 40% do mercado sob
comando. A grife por trás de
todo esse ativo é a Nokia.
E com um verdadeiro batalhão
de consumidores que ela
entra de vez na disputa.

E assume o risco. 'Aquelas
fronteiras que existiam
definidas entre o fabricante do
equipamento móvel e a empresa
de internet deixam
de existir nesse
novo ambiente, a
coisa está ficando
muito mais difusa
nesse aspecto. Em
alguns momentos
vamos competir
com Google e
Microsoft, em
outros vamos nos aliar a eles,
dependendo do tipo de produto,
de serviço de mercado onde
estivermos atuando", diz o
diretor de mercado e novos
negócios da companhia no
Brasil, Gustavo Jaramillo.

O fato é que se trata de um
mercado, apesar de consolidado,
novo para todos, mas de grande
potencial de negócios e,
principalmente, rentabilidade.
Não bastasse o histórico de
inovação já consagrado pela
finlandesa, a chegada de
Olli-Pekka Kallasvuo à frente
das estratégias da empresa
parece mudar, ainda que aos
poucos, os conceitos com os
quais a companhia trabalhava.

A incorporação de diversas
empresas (veja box) culminou
com o anúncio do Ovi, portal de
entretenimento e serviços que
apresenta os passos e intenções
da fabricante em um terreno
pouco conhecido. O movimento
inclusive foi sentido no dia
seguinte. As ações se
valorizaram em US$ 6 bilhões.
Seria a largada oficial da
empresa na internet. Lançado
no final do ano passado, o
agregador de serviços começa
a agrupar serviços como



navegação, musica, jogos,
compartilhamento de fotos e
vídeos, mapas, entre outros itens.
E é exatamente nele que a Nokia
vem colocando suas fichas. A *
meta é simples: torná-lo um
ponto de encontro entre os seus
clientes — que são muitos, como
os dados da companhia mostram
- e ter força nessa batalha que

i acontece na internet.
Mas não basta ser, é preciso

parecer. Os desafios também são
imensos para a finlandesa.
Jaramillo acredita que são
barreiras institucionais impostas
aos três jogadores. Uma delas
é a própria aceitação do público
consumidor de que efetivamente
os serviços móveis sejam
pertinentes para quem está com
equipamento na mão. Outro
fator essencial que precisa ser
dissecado é conseguir definir se
quem está consumindo vai pagar
por isso. "Uma vez que superado
esses elementos, e não vamos
ultrapassá-los nem tão rápido
nem lentamente, entra a questão
de serviços necessários para as
pessoas e a forma como eles serão
consumidos. Uma coisa é falar
do browser do computador, que
tem mais ou menos um formato
já definido por boa parte dos
usuários, que funciona em
um ambiente razoavelmente

i conhecido há alguns anos. Como
levar essa experiência para a
mobilidade é outra história", revela.

Se essa transição vai
acontecer por meio de um

i browser, de uma aplicação, ou
qualquer outro formato que
possa surgir ainda é uma

incógnita para todos os
participantes dessa batalha. A
experiência não vai ser a mesma
de computador pessoal, mas
igualmente precisa ser rica para
não só satisfazer o usuário, mas
garantir que ele se mantenha
como consumidor do que se
propõe. Caso contrário, ele não
volta a usar o serviço.

Mesmo com a grande
vantagem de estar presente
24 horas por dia com seus
consumidores, a Nokia sabe que
precisa ser excelente para não
perder o bonde. "Impulsionar
esse ativo que temos da melhor
forma possível vai depender
muito da nossa execução, da
forma como vamos transformar
esse benefício em algo
sustentável", avalia.

E ele tem razão. No caso
dos computadores, há uma

certa padronização de mercado
em relação a telas, poucos
sistemas operacionais e
processadores. Quando se fala
em dispositivos móveis, esses
modelos são muito mais
complexos e a fragmentação das
plataformas é significativamente
maior. Mesmo no sistema
operacional dos dispositivos
móveis a competição é mais
acirrada, não há um dono
de 90% do mercado.

Mas o campo está sendo
preparado. Na virada do ano
a Nokia passou por um grande
processo de reestruturação.
Até então, a companhia estava
dividida em três grandes
unidades de negócios ligadas
a terminais. Agora são
duas partições, uma de
equipamentos e outra dedicada
a software e serviços.



De acordo com o analista
Jonh Strand, há
desenvolvedores criando
modelos para acesso a sites via
dispositivos móveis há anos e a
entrada do Google nesse
mercado não vai mudar o fato
de que os portais hoje ainda são
desenhados para telas de 15 ou
17 polegadas. "Em outras
palavras, os sites terão de passar
por um processo fundamental
de edição para serem vistos em
telas de duas polegadas e meia.
A mensagem do portal de
huscas soa bem, mas não vai
alterar a forma como o mercado
oferece a navegação em
smartphones", revela. Transpor

no mundo físico, terreno
dominado pela Nokia. A
Microsoft já tem a identidade
forte junto aos usuários,
conquistada com a onipresença
nos computadores pessoais.

O fato de ter feito isso no passado
não é garantia de permanência no jogo
do mercado. Não há fórmula mágica, mas
alguns elementos podem indicar novos
rumos e possibilidades para construir
essa ponte entre um segmento e outro

sua já tradicional marca em
equipamentos para a internet
parece ser o processo mais
penoso para a finlandesa. A
batalha está apenas começando.

Próximos passos
O trio de ferro tem, sim,

grandes vantagens em seus
setores. Mas quando o tema é
internet, o único que possui
marca forte e conhece os
hábitos dos usuários é o Google.
Ele, porém, é praticamente nulo
quando e se precisar sair do
mundo de bits e ser encontrado

Nick Jones, do Gartner,
indica algumas iniciativas que
podem ajudar cada uma delas.
Para a Microsoft, ele recomenda
uma aproximação maior com os
usuários de serviços móveis.
Segundo o analista, a empresa
de Redmond precisa ser
orientada ao consumidor no
espaço móvel. O Google, de
acordo com o especialista, vai
precisar amadurecer sua
plataforma Android e
concentrar um grande número
de desenvolvedores. Para a
Nokia, resta abrir um pouco

, do
Gartner: competição
acontece, mas cada
um se destacará em
áreas diferentes, como
vem acontecendo

mais para a comunidade que
tem em torno de si sua
estratégia voltada aos serviços
web e móveis. "E cedo ainda
para definir um líder absoluto,
mas o impacto disso para os
consumidores e para o mercado
será uma nova forma de
encarar os serviços de
informação", finaliza.

José Roberto Martins, da
GlobalBrands, é mais enfático.
"Vencerá aquele que tiver
tecnologia, marca e conseguir
indicar para os consumidores a
capacidade de simplificar as suas
vidas", aposta.

Qualquer um dos três que
não conseguir se reinventar
rapidamente pode não estar
aqui para contar a história nos
próximos anos. O fato de ter
feito isso no passado não é
garantia de permanência no
jogo do mercado. Não há
fórmula mágica, mas alguns
elementos podem indicar novos
rumos e possibilidades para
construir essa ponte entre um
segmento e outro. Alguém aí se
recorda do Netscape, um dos
browsers pioneiros da internet?
Não se pode descartar o
surgimento de novos
participantes desse campo de
batalha que deixará mortos e
feridos, mas aí é assunto para
outra reportagem.

Text Box
Fonte: B2B magazine, a. 7, n. 87, p. 22-31, jun. 2008.




