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Renato Cruz

A americana Intel, maior fabri-
cantes de chips do mundo, quer
incentivar empresas brasileiras
de software. Ontem, Kim Gerar-
di, diretora global de alianças es-
tratégicas da empresa, assinou
um acordo com a associação Sof-
tex. “Nessa mudança do merca-
do para smartphones e tablets, o
software é o diferencial”, disse
Kim. “Temos muito interesse
em incentivar o mercado local.”

Pelo acordo, as empresas bra-
sileiras ligadas à Softex poderão
ter acesso à informação, ferra-
mentas e treinamento para que
seus produtos tirem proveito
dos microprocessadores mais
avançados da Intel. “Na prática,
os desenvolvedores vão apren-
der a programar para chips com
vários núcleos”, afirmou Omar
Toral, diretor da Intel para a
América Latina. “É um conheci-
mento aberto, que pode ser apli-
cado na plataforma de outros fa-

bricantes.”
Segundo Kim, a Intel ganha

com o crescimento do mercado
de tecnologia da informação. Ar-
naldo Bacha de Almeida, vice-
presidente executivo da Softex,
disse que o acordo de coopera-
ção assinado ontem é amplo, e as
iniciativas podem incluir desde
treinamento até participação fi-
nanceira da Intel em projetos.

A Intel quer incentivar as em-
presas brasileiras a participarem
do Intel AppUp Center, o merca-

do de aplicativos da fabricante
de chips. Nessa loja virtual, os
desenvolvedores podem ofere-
cer seu software para o mercado
mundial. O modelo de negócios
é de compartilhamento de recei-
tas, entre a Intel e a empresa de
software.

“Estamos conversando com
operadoras de telecomunica-
ções e fabricantes brasileiros de
computadores para fecharmos
parcerias na oferta de aplicati-
vos”, disse a diretora da Intel.

Intel quer incentivar software brasileiro

Amazon lança serviço
de música na ‘nuvem’
Consumidores podem copiar suas músicas para os servidores de internet
da empresa, para depois ouvi-las em seu celular ou em qualquer PC
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LIZ YOUNG
PORTA-VOZ DA SONY MUSIC
“Esperamos que eles fechem um
novo acordo de licenciamento,
mas mantemos todas as opções
legais em aberto.”

COLIN GILLIS
ANALISTA DA BGC PARTNERS
“A próxima grande corrida será
pelos serviços de armazenagem
musical.”

Parceria. Kim Gerardi, da Intel, aposta em aplicativos

Rivais. Com o lançamento, a Amazon, de Jeff Bezos, saiu na frente da Apple e do Google

NOVA YORK

A Amazon superou as rivais
Apple e Google ao lançar um
serviço de “armazenagem mu-
sical” online que permite aos
clientes executarem as can-
ções que já compraram em
muitos computadores e celula-
res inteligentes diferentes.

O Amazon Cloud Drive, anun-
ciado ontem, permite que os
clientes armazenem arquivos de
música nos servidores de inter-
net da empresa, e não nos discos
rígidos de suas máquinas, e que
os executem via rede diretamen-
te em navegadores de internet
ou celulares que rodam o softwa-
re Google Android.

Por enquanto, o Amazon
Cloud Drive está disponível so-
mente para os clientes dos Esta-
dos Unidos.

O serviço pode empurrar a
Amazon para uma área de indefi-

nição jurídica. Em 2007, a grava-
dora EMI processou a MP3Tu-
nes, que oferecia serviço seme-
lhante. Os consumidores têm di-
reito de armazenar arquivos mu-
sicais em seus computadores,
mas não está claro que tenham o
direito de armazenar os seus ar-
quivos em serviços de armazena-
gem remotos oferecidos na for-

ma de computação em nuvem.
A decisão da Amazon de lan-

çar o serviço sem fechar um acor-
do de licenciamento para oferta
de música via streaming (sem
baixar o arquivo no PC) preocu-
pou a Sony Music. “Esperamos
que eles fechem um novo acordo
de licenciamento, mas mante-
mos todas as opções legais em
aberto”, disse Liz Young, porta-
voz da Sony Music.

Competição. O Cloud Drive é
uma vitória para a Amazon, que
chegou primeiro que a Apple e o
Google ao novo mercado. Os
dois rivais deveriam ter lançado
serviços semelhantes no final do
ano passado. O lançamento é
parte do plano da Amazon para
ganhar espaço no mercado de
conteúdo digital e reduzir sua de-
pendência das vendas de CDs e
livros.

“Eles não têm liderança em

formatos digitais”, disse o analis-
ta Colin Gillis, da BGC Partners.
“A próxima grande corrida será
pelos serviços de armazenagem
musical – é isso que desejamos.”

Gillis disse que expectativa é
que o Google lance um serviço
de armazenagem remota de mú-
sica em maio e que a Apple acom-
panhe esse exemplo em junho.

Apesar de o serviço da Ama-
zon permitir que os usuários ou-
çam música na maioria dos com-
putadores ou celulares, não im-
porta onde tenham comprado a
canção, ele não funcionará no
iPhone, da Apple.

A Amazon informou que os
clientes inicialmente contarão
com 5 gigabytes de armazena-

gem gratuita.
O usuário pode estender esse

espaço de armazenagem a 20 gi-
gabytes gratuitos, caso adquira
qualquer álbum em formato
MP3 na Amazon.

Compras novas de música na
Amazon serão salvas no sistema,
mas não contarão para a cota de
armazenagem. / REUTERS
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