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Negócios

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Depois de ter ficado para trás na
corrida pelo controle do merca-
do de telefonia móvel, a Micro-
soft finalmente lançou ontem
sua nova plataforma para celula-
res em Nova York. O Windows
Phone 7 tentará colocar a empre-
sa de Bill Gates no mesmo pata-
mar das rivais Apple (iPhone),
Google (Android) e RIM (Black-
Berry).

A nova plataforma estará dis-
ponível em aparelhos da LG,
HTC, Samsung e Dell a partir do
próximo mês. Alguns destes ce-
lulares terão teclado e outros se-
rão operados apenas por telas de
toque (touchscreen). Os mais ba-
ratos custarão US$ 200, segun-

do a Microsoft.
O lançamento teve o mistério

geralmente restrito aos produ-
tos da Apple, de Steve Jobs. A Mi-
crosoft passou os últimos meses
afirmando que revolucionaria o
mercado de celulares com o Win-
dowsPhone 7. E as primeiras aná-
lises do novo produto foram po-
sitivas, apesar de alertarem que
a empresa terá dificuldades para
recuperar o mercado perdido pa-
ra as concorrentes.

Concorrentes. O novo celular
usará a própria estrutura da Mi-
crosoft para tentar superar os
concorrentes. A plataforma terá
uma versão do Office para celula-
res, o que facilitará a vida dos
consumidores. Uma apresenta-
ção de PowerPoint poderá ser to-
da elaborada no aparelho. Será
possível estabelecer uma cone-
xão direta com o Office do com-
putador do usuário.

Os aparelhos que usarem o sis-
tema poderão baixar jogos pro-
duzidos pela gigante do setor de
videogames Xbox, que pertence

à empresa de Bill Gates. Um dos
objetivos da Microsoft é consoli-
dar a presença entre o público
mais jovem que integra a rede de
25 milhões de usuários da rede
do Xbox.

Episódios de programa de TV
serão facilmente baixados no
Windows Phone 7, assim como
músicas serão acessadas pelo Zu-
ne, o tocador de música digital
da Microsoft. O Facebook tam-

bém terá uma versão que será
atualizada automaticamente
nos contatos do usuário. “Esta-
va esperando por este dia”, disse
o CEO da Microsoft, Steve Ball-
mer, ao apresentar o produto.

A plataforma terá uma vanta-
gem em relação à da Apple, mas
estará em desvantagem quando
comparada ao Google. A Apple
permite apenas que o iPhone use
a sua plataforma, tornando-a fe-

chada. Já o Google oferece o An-
droid gratuitamente, além de ser
celebrado pelos especialistas. A
Microsoft, apesar de manter o
Windows Phone 7 aberto, cobra-
rá pela plataforma. A nova plata-
forma tampouco indica que será
simples superar os BlackBerrys
na facilidade para enviar e rece-
ber e-mails.

Revolucionário. “O Windows

Phone 7 é realmente revolucio-
nário. Apesar de não sabermos
se será competitivo, certamente
foi um grande passo na fraca pre-
sença da Microsoft no mercado
de celulares”, escreveu Jason Mi-
ck em análise no site Daily Tech.
Segundo o blogueiro Robert Sco-
ble, “a Microsoft está de volta ao
jogo”. O site Gizmodo, especiali-
zado em eletrônicos, classificou
os aplicativos e os jogos eletrôni-
cos da nova plataforma como
“impressionantes”.

As imagens do Windows Pho-
ne 7, apresentadas em diferen-
tes aparelhos, não diferem mui-
to das do iPhone e indicam o ca-
minho para o qual segue a telefo-
nia celular. Buscando não per-
der espaço nos Tablets, onde a
Apple também largou na frente
com o iPad, Ballmer, da Micro-
soft, afirmou ontem que uma ver-
são da plataforma estará disponí-
vel no mercado antes do Natal.

Em meio ao lançamento do no-
vo aparelho, as ações da Micro-
soft subiram dois centavos de dó-
lar, atingindo US$ 24,59. A peque-
na alta indica que o valor da em-
presa ficou praticamente estável
e os investidores preferem aguar-
dar para ver o sucesso do Windo-
ws Phone 7. A Microsoft viu a sua
fatia no mercado de celulares se
reduzir de 9% para 5% no último
ano, enquanto os rivais apresen-
taram crescimento.

Microsoft lança novo
sistema para celulares

Web. Telebrás adia leilão
de compra de equipamentos

J.F. DIORIO/AE
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R$ 1,4 mil
é a renda máxima das famílias
consideradas de classe C, o alvo
atual da disputa das operadoras
de TV por assinatura

R$ 30
a R$ 50 é o preço cobrado em
serviços ilegais em favelas como
a Cidade de Deus, no Rio. As
operadoras, com sua nova
estratégia, têm conseguido até
superar esses preços

STEVE BALLMER
PRESIDENTE DA MICROSOFT
“O Windows Phone foi
desenhado para tentar ser
sempre delicioso e
maravilhosamente pessoal.
É um tipo muito diferente de
telefone”

“Nós nos focamos em como as
pessoas realmente querem usar
seus celulares quando estão em
movimento”

● Futuro
A operadora de TV por assinatu-
ra Sky deve começar a oferecer
serviços na favela da Rocinha, no
Rio, que deve ganhar uma Unida-
de de Polícia Pacificadora (UPP)
no próximo ano.

Novo público. Para Márcio Carvalho, da Net, as classes de maior renda já foram atingidas pela TV paga nos 20 anos da oferta dos serviços no Brasil

Empresas de TV paga travam
disputa por consumidor da classe C

EMMANUEL DUNAND/AFP

AGRÍCIO NETO: “Temos de ser agressivos em preço e oferta de produtos diferenciados”
Vice-presidente de marketing e programação da Sky

Sabrina Valle / RIO

Após a entrada das operado-
ras de telefonia fixa no merca-
do de TV por assinatura, as em-
presas de telecomunicações
começaram uma corrida pe-
los consumidores da classe C
para tentar ganhar mercado –
ou continuar nele. O segmen-
to, de famílias com renda men-
sal de até R$ 1,4 mil, é hoje o
que mais engorda a base do se-
tor. E as novas ofertas chegam
a ser mais baratas do que o co-
brado por alguns serviços clan-
destinos de favelas do Rio.

A disputa por esses clientes,
no entanto, traz um desafio adi-
cional às empresas, já que os con-
sumidores que debutam hoje no
mundo da TV paga são os mes-
mos que querem se lançar no
acesso à banda larga, comprar
seu primeiro computador e seu
primeiro celular 3G.

“A classe C tem um apetite
enorme por computador, banda
larga e TV. As empresas compe-
tem pelos gastos com esses servi-
ços tecnológicos”, diz o analista-
chefe de telecomunicações do
Santander, Valder Nogueira. “O
pacote de TV é um mal necessá-
rio. É um serviço adicional ofere-
cido com o objetivo de cravar o
cliente num outro serviço que dê
maior margem de lucro.”

Apenas na semana passada, a
operadora de TV paga Sky redu-
ziu seus preços para R$ 49,90,
num novo pacote, contra os R$
74,90 de sua oferta mais barata
até então. Além disso, a empre-
sa anunciou a expansão de seu
recém-lançado serviço em fave-
las do Rio com a presença das
Unidades de Polícia Pacificado-
ra (UPPs). A operadora de tele-
comunicações Oi levou seu pa-
cote simples, de R$ 34,90, para
sete novos Estados, e anunciou
a estreia de um serviço pré-pago
para o próximo semestre, de
olho justamente na baixa renda.
E a Net afirma que cerca de 70%
dos novos domicílios que en-

tram em sua base de clientes
vêm hoje das classes B2 (renda
familiar de até R$ 2,3 mil) e C.

“É inegável a importância da
classe C para o setor. A TV por
assinatura tem quase 20 anos no
Brasil, os domicílios de maior
renda já foram trabalhados ao
longo deste período. Agora, é a
classe C que cresce”, afirma Már-
cio Carvalho, diretor de produ-

tos e serviços da Net.
O aumento do setor desper-

tou interesse até mesmo de algu-
mas produtoras de conteúdo. A
Sony Pictures na América Lati-
na, que vende programação pa-
ra operadoras, estuda um canal
direcionado especialmente nas
classes C e D, de olho nos servi-
ços via satélite lançados, por
exemplo, por Embratel, Oi e Te-
lefônica.

Integração. Em geral, o serviço
de TV por assinatura é vendido
em pacotes integrados de banda
larga e telefonia, como é o caso
da Net. Carvalho diz que, apesar
dos pacotes mais baratos para a
classe C, com menos canais, a
empresa ganha indiretamente

com escala, redução de custos e
venda de outros serviços.

A Telefônica diz que o desejo
das classes C e D pelos serviços
de TV por assinatura vem junto
com o desejo por banda larga, e
que a penetração cresce num rit-
mo acelerado graças à melhora
do cenário macroeconômico do
País. O executivo afirma que
também está de olho nesse seg-
mento para expandir sua base.

A exceção dos pacotes integra-
dos é a Sky, que viu suas antigas
parceiras, como a Oi, se torna-
rem concorrentes. Hoje, ela ven-
de apenas os serviços de TV. “To-
dos entraram no meu negócio.
Mas estamos tendo um ano ma-
ravilhoso, estamos no páreo.
Precisamos ser agressivos em

preço e oferta de produtos dife-
renciados”, diz Agrício Neto, vi-
ce-presidente de marketing e
programação da Sky.

No anúncio feito na semana
passada, o diretor de Desenvol-
vimento Tecnológico e Estraté-
gia da Oi, Pedro Ripper, comen-
tou que a TV por assinatura aca-
ba servindo à companhia como
uma âncora para segurar os 40
milhões de clientes de telefone
fixo – serviço cujas assinaturas
estão em queda no País.

Os preços dos pacotes lança-
dos na semana passada compe-
tem em pé de igualdade com os
cobrados, por exemplo, em ser-
viços ilegais da Cidade de Deus,
onde o sinal pirata custa entre
R$ 30 e R$ 50, segundo a associa-

ção de moradores. A Oi está na
comunidade há um ano, com
mil clientes. A Sky acaba de en-
trar, com pacotes de R$ 44,90,
captando algumas centenas de
assinantes no primeiro mês. E
diz que seguirá o governo do Rio
nas favelas com a presença das
UPPs, podendo oferecer servi-
ços em até um mês após a entra-
da do poder público.

● Estratégia
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Telefones equipados com
o Windows Phone 7 vão
concorrer com o iPhone e
com aparelhos que usam
o Android, do Google

● Panorama

● Diferente

Lançamento. Steve Ballmer apresenta o Windows Phone 7

Briga. Entrada das operadoras de telefonia nesse mercado fez aumentar a concorrência pelo segmento onde há mais espaço para
crescimento da oferta de serviços; companhias têm se esforçado para lançar pacotes mais baratos e com serviços diferenciados
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