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Perante a Apple,
o Google piscou

O

Vale do Silício ficou quieto por quase uma década,
desde o estouro da bolha, na virada do século. De uns
dois anos para cá, eclodiu novamente em criatividade, dinheiro investido e disputas pesadas. São
conflitos em diversas áreas: a internet social, a internet aberta,
a internet móvel. Tudo está em jogo, e a maneira como a rede
funcionou até agora não dá pistas sobre como funcionará no
futuro. Qualquer coisa pode mudar. É na internet móvel que
ocorre, entre dois titãs, uma dessas principais brigas. Apple
contra Google. E, nesse início de 2011, o Google piscou.
Contrariando sua filosofia, a empresa ainda não tornou
público o código fonte do Honeycomb. Parece complexo, não
é. Honeycomb é a versão 3 do Android, sistema do Google para
dispositivos móveis. A maior diferença deste para o anterior é
que é otimizado para tablets. Até agora, o Android era público,

aberto. Quem quiser pode baixar o código,
segundo é que ele não foi adaptado ainda para
modificá-lo como achar que cabe e enfiá-lo
celulares. Quer evitar a implementação ruim
num aparelho qualquer. Entre China e Coreia Steve Jobs e os jovens em smartphones genéricos.
há uma penca de celulares e tablets genéricos
Fechar Honeycomb não é o único mofundadores do Google vimento na direção do modelo Apple. Maior
saindo das fábricas.
Ser aberto assim é uma filosofia. É o que
controle sobre o hardware também está na
chegaram, até, a
difere Google de Apple. Steve Jobs não acrelista. A primeira experiência ocorreu de forma
dita em abertura desse jeito. Ele quer controle dividir o mesmo guru limitada, em janeiro de 2010, quando lançou o
sobre tudo. Sistemas da Apple só rodam em
Nexus One, celular oficial do Google fabricado
conselheiro
aparelhos da Apple. Todo aplicativo feito para
pela coreana HTC. Agora, o esforço será mais
iPhone, iPod e iPad passa pelo crivo da
concentrado. Lançou em dezembro último,
empresa antes de aparecer na loja de apps. A
com a Samsung, o Nexus S, segundo modelo
desvantagem é que o usuário não tem muita
de smartphone oficial. E, no segundo seescolha: ou se submete aos critérios Apple ou cai fora daquele mestre, via LG, deverá sair o Nexus tablet.
universo. A vantagem é que tudo funciona muito bem, é uma
Apple e Google estão no centro da disputa pela filosofia da
experiência redonda.
internet móvel. É briga que ambas levam muito a sério. “Não
O Google, com seu Android, é a alternativa. Mas, quando tenham dúvidas de que eles querem matar o iPhone”, disse
decidiu manter o Honeycomb fechado ao menos por en- Steve Jobs aos funcionários, em janeiro de 2010. Mas, até 2009,
quanto, jogou um sinal para o mercado. A empresa considera eram parceiras. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, tinha assento
que abertura demais atrapalha a qualidade do produto final. no Conselho da Apple. Jobs e os fundadores do Google, Larry
Quer, quem diria, mais controle. Seu medo é o de virar uma Page e Sergey Brin, dividiam até o mesmo guru. O coach Bill
Microsoft. Está em quase todos os computadores mas é Campbell, um senhor bonachão, dono de bar esportivo no Vale
sinônimo de sistema que não funciona direito. Pudera: fun- e ex-treinador de time de futebol americano universitário, que
cionar bem em qualquer máquina é impossível.
serve de ouvido atento para as grandes estrelas da indústria
Para o Google, tudo ficou muito claro, no ano passado, local. Schmidt deixou a Apple e, obrigado a escolher perante a
quando a Samsung preferiu não esperar o novo sistema e inimizade repentina, Campbell deixou o Google.
lançou seu Galaxy Tab, tablet rodando Android 2, desenO Google não fechou sua plataforma de forma radical como
volvido originalmente para celulares. A experiência é ruim. O a Apple e provavelmente nunca o fará. Mas, no primeiro teste
usuário fica com a impressão que o produto com a marca das duas filosofias, foi ele que cedeu. É só o primeiro round
Google é inferior.
numa disputa que tenderá a crescer conforme todos passemos
Honeycomb está fechado por dois motivos. O primeiro é que a usar smartphones e tablets rodando, provavelmente, um dos
permite ao Google controlar quem fará seus tablets iniciais. O dois sistemas.
E-mail para esta coluna: pedro.doria@oglobo.com.br

Lucro das ‘hi-techs’ cresceu 78,6% desde 2009
2010 foi o ano mais lucrativo da História para as 150 maiores empresas do Vale do Silício
●

SAN JOSE, Califórnia. O drama

pelo qual passa a economia
global, ainda não recuperada
do colapso financeiro de 2008,
parece abrir uma exceção ao
Vale do Silício, berço da indústria tecnológica americana. As 150 maiores empresas
sediadas na região e com
ações nas bolsas tiveram em
2010 seu ano mais lucrativo
em todos os tempos, revelou o
relatório anual SV150, publicado no domingo pelo “San

Jose Mercury News”.
O lucro das companhias listadas — como HP, Apple e Intel
— cresceu impressionantes
78,6% na comparação com
2009. A receita com vendas,
por sua vez, subiu 20,3%. A
taxa de elevação do preço das
ações foi a maior desde o início do crescimento desmesurado da internet, em 2000. Somado, o valor de mercado de
todas as empresas listadas
atingiu US$ 1,55 trilhão, 11,4%

mais do que no ano anterior.
O jornal atribuiu o desempenho notável a uma combinação de fatores.
“Receita e lucros subiram
com os consumidores correndo para comprar novos aparelhos portáteis, enquanto
empresas e órgãos públicos
retomaram a compra de
hardware e software para lidar com um fluxo crescente
de informação digital — desde
e-mails, tweets e vídeos a tran-

sações on-line de todo tipo e
resultados de busca na internet”, informou o “Mercury”.
As empresas são listadas
de acordo com a receita. A
Apple, que está no segundo
lugar do ranking, deu um
grande impulso à indústria
de tecnologia, registrando
US$ 16,6 bilhões de rendimento líquido em 2010 graças às vendas recordes de
iPhones, iPads etc.
De um ano para o outro,

algumas mudanças ocorreram
no ranking. A HP ainda é a
número 1 no SV150, mas a Intel
passou a Cisco e chegou à 3 aposição. A Applied Materials
saiu do 13 o- lugar para entrar
no top ten já em sétimo. A
Synnex passou o eBay e, agora,
detém a 8 a- posição.
— A indústria de alta tecnologia saiu definitivamente
da recessão em 2010 — disse
ao “Mercury” Stephen Minton,
analista do IDC. ■

Philips desiste de fabricar TVs e passa
Cidade virtual do Orkut
tem toques verde-amarelos negócio para empresa de Hong Kong
MegaCity é semelhante a CityVille

Ex-líder de mercado de televisores não consegue concorrer com asiáticos
●

André Machado

Quem prefere o Orkut ao
Facebook tem agora a chance
de construir sua própria cidade virtual na rede social do
Google: foi lançado o jogo
MegaCity, desenvolvido pela
brasileira Vostu. Nas primeiras 48 horas de lançamento, o
game já atraiu 2 milhões de
jogadores, segundo a empresa, que tem 20 milhões de
usuários em seus games — a
Zynga, líder desse mercado,
tem 215 milhões. A Vostu informou ter investido “milhões de reais” no título.
Para quem já joga CityVille
no Facebook, não é difícil se
achar dentro do MegaCity. Na
prática, o jogo é quase uma
réplica de seu “irmão” mais
velho, da Zynga. Até mesmo
as áreas iniciais reservadas
ao plantio ficam na mesma
posição que no CityVille. Entretanto, o MegaCity tem um
toque mais brasileiro, já que
as plantações mais simples
são de tomate e melão, por
exemplo — contra morangos
e cenouras no jogo rival.
No caso das construções,
o início também é muito parecido, com casas simples e
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negócios como lanchonetes e
cafés como empreendimentos básicos. Mas há quiosques e bares praianos no menu, e, nas opções de decoração, além da bandeira brasileira, encontramos orelhões, barracas de feira e carrinhos de água de coco.
Como nos games de redes
sociais, é preciso apostar na
boa vizinhança e visitar cidades de amigos, bem como
convidá-los para ajudar na
construção da sua. É possível comprar reservas de
energia de tempos em tempos e não se deve esquecer
o cultivo de novas culturas
para abastecer seus negócios de modo que eles continuem produzindo.
A cidade pode se expandir
até o mar, abrindo oportunidades para a construção de
barcos. Mas é preciso cumprir metas para tê-los, bem
como para determinados negócios e prédios públicos.
Hoje estará no ar o site
MegaCity.com, em que o jogador poderá fazer um cadastro independente para jogá-lo on-line, ou acessá-lo
com suas credenciais de Orkut ou Facebook.

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 23.

MAIS DIGITAL & MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

BRIGA: Apple acusa Samsung de copiar design e
interface de iPad e iPhone
FOTOGRAFIA: iPhone 4 já é mais popular que
câmeras no Flickr
...........................................................................................................................

Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

Guido Krzikowski/Bloomberg/17-8-2010

AMSTERDÃ. A Philips vai ven-

der 70% de sua deficitária divisão de televisores para a fabricante de monitores TPV, de
Hong Kong. A empresa manterá uma participação de 30%
no negócio, criando uma jointventure com a companhia asiática, mas terá a opção de vender esta fatia no futuro. O grupo holandês, que já foi líder
global em televisores, enfrenta
dificuldades para concorrer
com rivais asiáticos que têm
produtos mais baratos, como
Samsung e LG Electronics. A
medida é a primeira do novo
presidente-executivo, Frans
van Houten, para impulsionar
os resultados em queda da
maior fabricante europeia de
bens eletrônicos de consumo.
A Philips divulgou ontem
que seu lucro líquido caiu 32%
no primeiro trimestre do ano,
na comparação anual, para C
137 milhões, abaixo de expectativa média do mercado, de
um ganho de C161 milhões. Só
a divisão de TVs registrou uma
perda de C 106 milhões.
Novas vendas ou
fechamentos podem ocorrer
Van Houten, especialista em
reestruturação empresarial,
que assumiu como presidenteexecutivo este mês, afirmou
ontem que está avaliando a
lucratividade das cerca de 400
áreas de negócios da Philips e
que “vai tirar o cobertor” das
unidades problemáticas, o que
indica que outras vendas ou
até mesmo fechamentos podem ocorrer.
— Ainda não estamos com o
motor funcionando bem. Há
muito potencial inexplorado
na Philips — disse Van Houten
à agência de notícias Reuters.
A Philips não revelou o valor
da transação, e disse que receberia pagamentos da TPV
apenas posteriormente. Os 3,6

UM ALEMÃO carrega uma TV Philips: marca tem 400 áreas de negócio

mil funcionários da divisão de
TVs da holandesa serão transferidos à companhia de Hong
Kong. A TPV detém cerca de
33% do mercado mundial de
monitores para computador e
teve alta de quase 20% no lucro em 2010.
Primeiro televisor da
empresa é de 1928
Para o analista do ING
Sjoerd Ummels, o acordo é
uma notícia muito positiva e
ficou claro que Van Houten vai
resolver o problema das “divisões retardatárias”. Entre
elas, pode estar a de multimídia e a de audiovisual, que a
Philips já declarou que pode
ser fundida à de estilo de vida e
entretenimento.
SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

O executivo afirmou que vai
apresentar um novo plano estratégico para o grupo no segundo semestre deste ano. Em
três semanas no cargo, Van
Houten já abandonou a meta
de seu predecessor, de crescimento anual da receita de
dois pontos percentuais acima
da expansão do PIB global entre 2011 e 2015.
A Philips apresentou seu
primeiro aparelho de TV em
1928, na Holanda, mas a atual
unidade de televisores da
companhia representa menos de 10% das vendas do
grupo. A empresa deixou de
ser líder global no setor e
enfrenta uma série de prejuízos, de quase C 1 bilhão,
desde o início de 2007. ■

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

siga a coluna: @pedro.doria

Oi buscará
investidor para
pequena empresa
Iniciativa faz parte
da criação de uma
unidade na tele
Bruno Rosa

A Oi (ex-Telemar) vai intermediar operações financeiras entre pequenas e médias empresas
e fundos de venture capital. Essa
será uma das ações da Oi Inovação, unidade que está sendo
desenvolvida dentro da companhia. A criação da área acontece
no mesmo momento em que a
empresa está se reestruturando
para absorver a entrada da Portugal Telecom (PT) em seu bloco
de controle. Na semana passada,
Luiz Eduardo Falco anunciou que
está deixando a presidência da
tele no fim de junho.
O novo projeto inclui ainda a
criação de programas que irão
permitir o desenvolvimento de
pequenas e médias empresas de
telecom e tecnologia. Para isso, a
companhia irá destinar nesse primeiro ano cerca de R$ 150 milhões. Paulo Mattos, diretor de
Regulação da Oi, afirma que o
modelo irá auxiliar na formação
de uma cadeia de fornecedores.
— A ideia é fazer com que
essas empresas brasileiras possam desenvolver tecnologias para serem utilizadas pela Oi. Depois, vamos atrair coinvestidores
para elas. A Oi poderá ajudar a
atrair fundos de venture capital.
A ideia é fazer essa aproximação.
Esses fundos procuram investimento de alto risco. No setor de
tecnologia, o desafio é tornar a
invenção viável para a indústria.
E, tendo uma empresa como a Oi
dentro desse processo, o risco
diminui e o interesse aumenta —
adiantou Mattos.
A iniciativa da Oi já é feita com
sucesso nos Estados Unidos, onde empresas como a Google
apostam fortemente nesse modelo. A criação da Oi Inovação
também ganhou força após a
compra da Brasil Telecom (BrT)
em 2008, quando a empresa se
comprometeu com o governo a
apoiar o desenvolvimento de
uma cadeia de fornecedores.
Serão criados três programas.
O primeiro deles se chama Indústria de Tecnologia Nacional,
no qual as empresas terão ajuda
financeira para poder desenvolver novos produtos, que poderão ser usados pela Oi. Além
disso, haverá o Campeões Nacionais, cujo objetivo é permitir
que alguma inovação específica
desenvolvida por uma empresa
brasileira seja exportada.
— Com isso, a Oi ganha com
uma tecnologia pensada e desenvolvida para sua própria plataforma. Assim, a tendência é
reduzir os custos, com produtos
e serviços mais adequados —
completa Mattos. ■
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