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A finlandesa Nokia passará a ven-
der, daqui há cerca de 60 e 75 dias,
no Brasil um dos aparelhos móveis
mais sofisticados do mercado, o
N900, a aposta da empresa para a
aproximação dos telefones celula-
res inteligentes dos computado-
res. Ele trará pela primeira vez ao
mercado nacional um novo siste-
ma operacional chamado Meego,
nascido de uma parceria da maior
fabricante de equipamentos mó-
veis do mundo com a Intel, a líder
em chips para computadores.

Elas integraram sistemas que
vinham desenvolvendo em para-
lelo e ofereceram o software para
ser gerenciado pela Fundação Li-
nux, criadora do sistema opera-
cional para computadores Linux,

no qual o Meego é baseado e que
permite modificações por parte de
de-senvolvedores independentes.

Por ser um aparelho de custo
mais alto, o presidente da Nokia
no Brasil, Almir Luiz Narciso,
acredita que dificilmente ele al-
cançará a escala necessária para
ser produzido na fábrica da em-
presa em Manaus.

Até o momento, os aparelhos
com acesso à internet da Nokia
disponíveis no país operam com
o sistema Symbian, que é o de
maior participação de mercado
no mundo. No entanto, nos úl-
timos anos, vem sofrendo com o
avanço dos sistemas próprios da
Apple, para o seu iPhone, e da
Research in Motion, para o
Blackberry, que estão ganhan-
do mercado. Mais recentemen-
te, fabricantes rivais, como a

Motorola, HTC e as sul-corea-
nas Samsung e LG, decidiram
apostar no software desenvol-
vido pelo Google, também ba-
seado em Linux, o Android.

“Pelos próximos muitos
anos, a Nokia terá o Symbian
como o sistema para aparelhos
inteligentes de menor custo, e
as novas funcionalidades che-
garão por meio do Meego”, diz o
vice-presidente executivo de
mercados, Anssi Vanjoki, dife-
renciando a estratégia da em-
presa nas duas frentes.

O sucesso dos aparelhos e
suas possibilidades de uso com
os dois sistemas operacionais
estarão intimamente ligados ao
sucesso da estratégia de venda
de conteúdo pela finlandesa,
mercado para o qual está se mo-
vendo. “Estamos nos tornando

Nokia traz nova arma para guerra
Com dois sistemas operacionais para os aparelhos móveis, finlandesa espera atrair usuários para seu portal de

Sistema Meego,
que chega por
meio do modelo
N900, foi
desenvolvido
em parceria com
a fabricante de chips
americana Intel

TELEFONIA

Smartphones não bastam para manter
rentabilidade de operadoras americanas
Celular inteligente pode ser uma das principais apostas para as empresas
de tecnologia, mas investidores questionam as perspectivas de expansão
das operadoras à medida que se desacelera o crescimento da base de
clientes. Embora os smartphones reforcem a busca por serviços sem fio,
os analistas se preocupam com a possibilidade de que o retorno desses
serviços não seja capaz de sustentar o crescimento de receita.

SeonJoon Cho/Bloomberg

Vanjoki, da Nokia: “Estamos nos tornando
uma empresa de software e usando
o nosso conhecimento para criar serviços”

UNIDADES

80,9 mil
aparelhos móveis com o
sistema operacional Sybian
foram vendidos durante o último
ano em todo o mundo, segundo
levantamento da Gartner.
Em 2008, foram 72,9 mil.

PARTICIPAÇÃO

46,9%
é a fatia de mercado do sistema
operacional da Nokia
ocupando a primeira posição,
o percentual é menor
que os 52,4% de 2008.
Os que mais cresceram foram
o da Research in Motion, com
19,9%, e o do iPhone, com 14,4%.
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do software
programas, que terá conteúdo pago no país

TRABALHADORES

Empresas brasileiras querem
contratar mais em 2010
Empresas privadas de capital fechado diminuíram o número de postos
de trabalho em 2009. O resultado do International Business Report 2010,
que ouviu 7,4 mil empresas de 36 países, foi de queda de 8%, ante
alta de 21% em 2008. O cenário para 2010, porém, é melhor. Cerca de
20% das empresas ouvidas em todo o mundo disseram que pretendem
contratar. No Brasil, o otimismo por novas contratações é de 60%.

LOJA VIRTUAL

Deutsche Telekom prepara
lançamento de rival para iTunes
Deutsche Telekom e seus pares europeus planejam lançar uma
loja on-line para concorrer com o iTunes, da Apple, até o final do ano.
O serviço será baseado nas plataformas alemãs de mídia Mediaload,
Videoload e Gamesload, e oferecerá todo o tipo de conteúdo
compatível com “todos os aparelhos”. O serviço incluirá música,
vídeo e mesmo artigos de jornais, afirma a agência Reuters.
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Empresas apresentam
à ONU substituto de
gás que ataca ozônio
Companhia brasileira possui
quatro patentes de aplicações
para expansor de poliuretano
que é alternativa aos HCFCs
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Há cerca de 20 anos os HCFCs, ou
hidrofluorcarbonos, foram apre-
sentados pelo Protocolo de Mon-
treal como alternativa interme-
diária para o uso dos CFCs (clo-
rufluorcarbonos) que afetam a
camada de ozônio da atmosfera.
Mas também eram poluentes e,
desde aquela época, a indústria
procura alternativas para substi-
tuí-los. Hoje,o Ecomate, um iso-
lante térmico, será apresentado a
representantes da Organização
das Nações Unidas (ONU) em se-
minário realizado em Curitiba. O
produto desenvolvido no Brasil
pela Purcom a partir da tecnolo-
gia de uma indústria americana
pode ser a solução.

Trata-se de um expansor de
poliuretano a base de formiato
de metila aplicado em peças au-
tomotivas (bancos, volantes,
painéis), móveis e estruturas
para a construção civil, além de
eletrodomésticos.

“Se o novo produto for ho-
mologado pelo comitê executivo
do Protocolo de Montreal, as
empresas que quiserem se con-
verter podem receber financia-
mento do fundo do Programa
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) para
eliminação de gases que afetam
a camada de ozônio”, diz An-
derson Alves, assistente-técni-
co do Protocolo de Montreal.

Atualmente, grandes empre-
sas como a Whirpool, por
exemplo, já utilizam alternati-
vas aos HCFCs, como o ciclo-
pentano, porém com custo
muito alto pois exige reforma
nos aparelhos. Como a maioria
das fabricantes de aparelhos de
refrigeração são pequenas, de-
pendem de financiamento ou de
produtos que não exijam mu-
danças nos equipamentos para
se adaptar aos novos tempos do
Protocolo de Montreal.

A partir de uma solicitação
da Gelopar, companhia para-
naense que fabrica refrigerado-
res para uso comercial, a Pur-
com, especializada no desen-
volvimento de tecnologias para
sistemas de poliuretano, buscou
formulações que adaptassem o
Ecomate, criado originalmente
para servir de isolante de gela-
deiras, para outras finalidades.

“Desde que começamos a
trabalhar com esse produto, já
registramos quatro novas pa-
tentes”, disse Moa Palmeira, di-
retor de marketing da Purcom,
que se tornou representante do
Ecomate na América Latina.

Ecologicamente correta
A Gelopar passou a utilizar o
agente expansor em 2007 e,
hoje, 80% de sua linha de pro-
dutos é ecologicamente correta.
Além dessa empresa, a Coldair,
que fabrica portas frigoríficas,
também utiliza o Ecomate. A
Purcom colocou o produto a
disposição para empresas de
outros países, como México,
China e África do Sul, que esta-
rão apresentando o resultado
das aplicações em Curitiba. No
evento, também estarão repre-
sentantes da ONU e do Ministé-
rio do Meio Ambiente e o presi-
dente da empresa Foam Supplies,
Tood Keske, que de-senvolveu a
primeira patente do Ecomate,
além de dirigentes da Purcom e
de países interessados em co-
nhecer a tecnologia.

Em 2007, os países signatá-
rios do Protocolo de Montreal se
comprometeram com um cro-
nograma de eliminação dos
HCFCs. No caso dos países em
desenvolvimento, haverá um
primeiro corte em 2013, e assim
sucessivamente até 2040. ■

Empresas que
utilizarem o novo
produto poderão
ter financiamento
do fundo do Pnud
após a homologação
pelo comitê
executivo do Protocolo
de Montreal

uma empresa de software e
usando o nosso conhecimento
para criar serviços”, afirma
Vanjoki. A companhia adotou
esse posicionamento uma vez
que a margem de lucro na venda
de aparelhos está em queda há
anos devido à concorrência e ao
ganho de importância mundial
das vendas para as classes so-
ciais mais baixas, mais sensíveis
ao custo dos telefones.

Além do N900, a Nokia anun-
ciou ontem a chegada ao Brasil
de outros aparelhos, incluindo o
N97 mini, versão menor de apa-
relho com tela de toque e teclado
acoplado, que pretende levar a
experiência de uso de um com-
putador tablet (em forma de pla-
nilha e sem necessidade de te-
clado) a um aparelho do tama-
nho de um telefone celular.

Também este lançamento
busca estimular que os usuários
consumam mais serviços de da-
dos nos celulares e acessem a loja
de aplicativos da Nokia, que, a
partir da metade deste ano, pas-
sará a ter no país conteúdo pago e
em português. Por enquanto, os
brasileiros podem apenas baixar
software gratuito da Ovi Loja,
nome que recebeu no Brasil.

A expectativa é criar uma
nova fonte de receita local. Se-
gundo as regras do portal, o
desenvolvedor fica com 70% de
toda a receita conseguida com o
aplicativo que incluir no Ovi, e a
Nokia fica com o restante.

“Não vemos motivos pelos quais
o Brasil não possa estar entre os
cinco países que mais usam a Ovi”,
diz Vanjoki. A loja já foi completa-
menteadaptadapara18países. ■

PALAVRA-CHAVE

Acordo internacional tem força de lei
O Protocolo de Montreal é
um acordo internacional adotado
conjuntamente por todos os
países, inclusive pelo Brasil,
para a eliminação da produção
e do consumo das substâncias
que destroem a camada de ozônio
porque reagem com esse gás
na parte superior da atmosfera.
As decisões adotadas pelos seus

membros têm força de lei nos
países signatários do Protocolo.
Em 2010, terminou o prazo
para eliminar os CFCs dos países
em desenvolvimento. O mesmo
deve ocorrer com os HCFCs,
de forma paulatina, e, com o apoio
do PNUD, até 2040. Nos países
desenvolvidos, o cronograma
será ainda mais acelerado.
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