
A reação da Microsoft
A ofensiva da empresa no mercado de celulares
inteligentes pode incluir dois aparelhos e um tablet

Bruno Ferrari

á mais de dois anos, a Microsoft
engole a seco o sucesso do iPhone.
Lançado pela arqui-inimiga Apple

nos Estados Unidos, em junho de 2007, o
celular inteligente não apenas revolucionou
a maneira como os usuários interagem com
seus aparelhos, mas também deu a Steve
Jobs uma de suas frentes de negócio mais
lucrativas. Nesse meio tempo, a Microsoft
não conseguiu que o Windows Mobile, seu
sistema operacional para celulares, amea-
çasse rivais como o Symbian (da Nokia) e
o BlackBerry(da RIM).

Também acompanhou o Google, outro
indigesto concorrente, anunciar planos
ambiciosos para o sistema operacional
Android, que já equipa modelos de fa-
bricantes como Motorola e Samsung. Na
semana passada, os rumores de uma rea-
ção, que já vinham do início do ano, tor-
naram-se mais concretos. O site ameri-
cano Gizmodo publicou imagens do que
seriam dois Microsoft Phones. Chamados
de Turtle e Pure, eles deverão, segundo
o Gizmodo, ser anunciados oficialmente
em janeiro do ano que vem, durante a
Customer Electronics Show, principal
feira de eletrônicos do mundo.

TABLET
O Courier, com

duas telas
multitoque de

7 polegadas, teria
webcam, GPS

e conexão wi-fi

Sharp e Microsoft
estampariam suas marcas
juntas nos aparelhos, como
ocorre com a Sony Ericsson

Os dois aparelhos foram apresentados
com estilos muito parecidos. A diferença
entre eles é o teclado deslizante, na ho-
rizontal no Pure e na vertical no Turtle.
Projetos desse tipo fariam parte do Pink,
codinome do sistema operacional que
une as funções do Windows Mobile com
as do software do Zune, tocador de músi-
ca da Microsoft. Aparentemente, Sharp e
Microsoft estampariam suas marcas jun-
tas nos aparelhos, como já fazem a Sony
e a Ericsson. A Sharp já responde pela
produção do Sidekick, um smartphone
lançado em 2004 pela Danger (fabricante
de celular comprada pela Microsoft em
2007). O aparelho trazia programas para
troca de mensagens instantâneas e per-
mitia acesso a redes sociais.

O Turtle e o Pure, diz o Gizmodo, são de-
senvolvidos nos moldes do Sidekick, para
rodar programas hospedados na internet,
como e-mail, agenda e até jogos on-line.
Nos planos da Microsoft, estaria ainda a
criação da Zune Store, uma loja virtual de
programas para celulares nos moldes da
App Store e da iTunes Store, que distribuem
programinhas para o iPhone e o iPod touch,
da Apple. Mas dificilmente esses anún-
cios ocorrerão em caráter oficial antes de
2010. A Microsoft ainda tenta contornar
os diversos atrasos no lançamento de uma
nova versão de seu sistema para celulares,
que permitirá recursos de tela sensível ao
toque, o Windows Mobile 6.5. Segundo o
Gizmodo, os smartphones Microsoft-Sharp
usarão a versão 7.0 do sistema.

Um segundo rumor surgiu nesta
semana envolvendo a Microsoft: o suposto
lançamento de um tablet (um computador
plano),chamado Courier. Anotícia também
foi dada pelo Gizmodo, que diz ter obtido
informações da equipe de desenvolvimento
do produto. Ele foi apresentado com duas
telas de 7 polegadas, sensíveis ao toque, com
webcam integrada, GPS e conexão wi-fi.
Seria mais uma iniciativa da Microsoft, que
vive principalmente da venda de software,
no mercado de eletrônicos de consumo.

A Microsoft não faz comentários so-
bre os rumores. Numa recente entrevista,
Robbie Bach, presidente da unidade de en-
tretenimento e dispositivos, deu pistas de
que poderemos ter um grande lançamento
da empresa em breve. "Se você afirmar para
mim que o Windows Mobile não avançou
como nós gostaríamos, eu diria a você que
se trata de uma afirmação verdadeira", disse
Bach. "Vocês verão isso mudar."
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