
Microsoft lança sistema para celular com objetivo de se impor no segmento  
 
Gigante do software quer fazer frente às rivais Apple e Google em smartphones 
 
A gigante do software Microsoft apresentou ontem no Congresso Mundial Móvel, em Barcelona, 
sua nova versão do sistema operacional para smartphones, o Windows Phone. A empresa 
decidiu renovar o antigo Windows Mobile para abocanhar uma fatia maior desse mercado e 
conter o avanço de rivais como Apple, com o iPhone, e Google, com o Android. 
 
Não tínhamos dúvida de que precisávamos e queríamos fazer coisas criativas e claramente 
diferentes de nosso passado, bem como, e espero que vocês concordem diferentes do que está 
no mercado — afirmou o diretor-executivo da Microsoft, Steven Ballmer. 
 
O Windows Phone 7 Series tem uma aparência mais limpa que os atuais softwares para 
celulares, com ícones em azul vivo contra um fundo preto. A tela inicial tem quatro ícones 
grandes: Telefone, Pessoas, Email e Texto. Embaixo, uma caixa retangular mostra a agenda. 
 
Há ainda um teclado e conexões para jogos do console Xbox e o serviço de download de 
músicas Zune — ambos da Microsoft. 
 
O software estará à venda ainda este ano. 
 
Empresa desprezou versões anteriores e partiu do zero 
 
A empresa argumentou que os programas para smartphones são todos iguais, com pequenos 
ícones para aplicativos. 
 
A Microsoft quer desviar a atenção dos aplicativos e concentrarse mais no software, que está 
em suas origens. 
 
Os celulares parecem PCs (computadores pessoais), mas um celular não é um PC, é menor, 
mais pessoal — disse Joe Belfiore, vice-presidente de Celular da Microsoft. 
 
O Windows Phone 7 Series marca um momento em que a Microsoft desistiu de versões 
anteriores de seu software o antigo Windows Mobile para fazer algo do zero. A empresa passou 
os últimos 18 meses tentando levar brilho e sofisticação a um produto ridicularizado por ser 
sem graça e ligado demais às origens computadorizadas da Microsoft. 
 
Historicamente, Microsoft e Intel dominaram juntas a indústria de computação, com a 
Microsoft produzindo o programa operacional e software mais populares, e a Intel, os chips 
mais populares. Mas o duopólio da “Wintel” não chegou ao celular. 
 
A Intel se aliou à Nokia. 
 
Já a Microsoft decidiu reorganizar sua divisão móvel. Há dois anos, ela começou a tirar 
executivos de várias indústrias — de Procter & Gamble à Nike, para encontrar uma maneira de 
atingir os consumidores. 
 

 
 
Corrida pela mobilidade  
 
Intel e Nokia apostam no MeeGo, e Samsung mostra o Wave 
 
O Congresso Mundial Móvel, que começou ontem em Barcelona, é a plataforma de lançamento 
das novidades para o mundo celular. Além da ofensiva da Microsoft, Intel e Nokia mostraram 
uma nova plataforma de software, chamada MeeGo, que também pode ser usada em carros, 
telefones fixos e computadores. 
 



O objetivo maior é fazer frente ao avanço da Google e da Apple no mercado móvel, em plena 
expansão. A União Internacional de Telecomunicações, agência da ONU, informou ontem que, 
este ano, haverá mais de cinco bilhões de usuários de celular no mundo. 
 
Em 2009, esse número atingiu 4,6 bilhões, e a agência estima um bilhão de novos usuários em 
2010. 
 
Mesmo na crise, não houve queda na demanda por serviços de comunicação — disse o 
secretário-geral da agência, Hamadoun Toure, em Barcelona para o congresso. 
 
A Samsung apresentou seu smartphone Wave, com tela Super Amoled mais clara, com melhor 
visibilidade e a função Social Hub. Esta permite juntar Google, Yahoo!, MSN, Facebook, 
MySpace e Twitter à caixa de entrada e agenda. Já a Audi anunciou que algumas versões do 
A8 terão o sistema operacional Mobile Media Interface Plus. Ele tem conexão 3G (internet 
móvel de alta velocidade) e o Google Earth instalado. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 2010, Economia, p. 14. 


