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POR QUE A MICROSOFT

COMPROU O

Um titã compra uma empresa ad-
mirada – mas não muito lucrati-
va – por uma quantia astronômi-
ca. Desde que o Google garfou o
YouTube por US$ 1,6 bilhões em
2006 isso deixou de ser novida-
de para virar rotina na competiti-
va indústria de internet. Gigan-
tes engolem startups porque é
mais fácil comprar um pacote
que já tenha um conceito vitorio-
so, uma tecnologia testada, a
equipe que a desenvolveu e, de
quebra, todos os usuários que
eles conquistaram.

Foi isso que a Microsoft fez na
semana passada, quando acei-
tou pagar US$ 8,2 bilhões pelo
Skype, o mais popular programa
de voz e vídeo sobre IP da inter-
ne. O Skype, assim, repetiu o pa-
pel em que esteve quando pas-
sou para as mãos do eBay,
em 2006. O grupo, que
além do site de lei-
lões é dono tam-
bém do PayPal, re-
passou o Skype, há
um ano e meio, pa-
ra um grupo de in-
vestidores. Eles fatu-
raram pesado – cerca de
US$ 5 bilhões, mais de três
vezes o que investiram – com a
venda para a Microsoft.

Muita gente se assombrou
com a quantidade de dinheiro
que o CEO Steve Ballmer deci-
diu gastar e se perguntou a razão
de tal investimento. A decisão
certamente não foi técnica. Afi-
nal, a Microsoft desenvolveu as
mesmas funcionalidades do Sky-
pe no Windows Live Messenger,
que aceita conversas de voz e ví-
deo e que está integrado ao Offi-
ce. O que a empresa ganha, en-
tão? Principalmente, os 170 mi-

lhões de usuários do Skype, 9 mi-
lhões deles pagando mensalmen-
te para ligar para telefones fixos,
Além disso, a Microsoft também
vira líder na área de ligações in-
ternacionais de longa distância,
o que pode impulsionar a sua di-
visão de produtos móveis.

A marca do software também
será crucial para que a Micro-
soft, ainda muito atrás de Apple
e Google no mercado móvel, pos-
sa mostrar algo que seus rivais
não terão. O futuro Microsoft
Skype provavelmente só terá to-
das as suas funcionalidades no
Windows e nos aparelhos equi-
pados com o sistema operacio-
nal Windows Phone.

A finlandesa Nokia também
deve ganhar com isso, pois adota-
rá o Windows Phone em toda a
sua linha até 2012. Já iPhones e
Androids devem ganhar versões
simplificadas, com menos fun-
ções e talvez até cobradas.

Fim. No ano passado, a
renda total do Skype

foi de US$ 860 mi-
lhões, quantia que
tem tudo para ser
multiplicada com a

infraestrutura ofere-
cida tanto pela Micro-

soft quanto pela Nokia.
Mas, ainda assim, muitos

temem que a Microsoft, com sua
sede de lucro e pressa para voltar
ao topo, mate o programa. As úl-
timas aquisições da empresa – Si-
dekick, Groove, Placeware, Mas-
sive, LinkExchange e WebTV –
foram todas fechadas, mas sem-
pre há um Hotmail (comprado
em 1997) para provar a tese con-
trária.

Com o Skype integrado a Xbox
(e Xbox Live), Kinect, Office, Ou-
tlook, Hotmail e Windows Pho-
ne, vai ser difícil a Microsoft per-
der dinheiro. Já o usuário...

● Agigante comprouomais popular
programadevozevídeo sobreIP do
mundo,resta saber oquevai fazer comele

20
HORAS fora do ar. O Blogger,
do Google, ficou offline entre
quinta (12) e sexta-feira (13)

13
ANOS foi a duração do proces-
so antitruste que o governo dos
EUA moveu contra a Microsoft

SKYPE

O Facebook e a empresa de
relações públicas Burson
Marsteller se envolveram em
uma trapalhada depois de
acusações de que estavam
armando uma operação de
difamação contra o Google. O
Facebook confirmou na quinta,
12, que contratou a empresa para
plantar notícias que gerassem
preocupação com a privacidade
sobre um serviço do Google,
embora a rede social negue se
trate de uma campanha contra o
concorrente. Reportagem do
jornal USA Today publicada na
segunda, 9, revelou que a
empresa de RP estava tentando
convencer grandes empresas de
comunicação, incluindo o jornal, a
publicar notícias sobre a
ferramenta do Gmail chamada
Social Circle, que violaria a

privacidade de usuários nos EUA.
E na quinta, 12, o site The Daily
Beast publicou outra reportagem
revelando que o Facebook estava
por trás da campanha da Burson
Marsteller. A reportagem do site
é assinada pelo jornalista Dan
Lyons, editor de tecnologia da
revista Newsweek e criador do
blog Fake Steve Jobs, que fez
sucesso há alguns anos se
passando pelo fundador da
Apple. Em comunicado, o
Facebook confirmou ter
contratado a empresa, mas
negou campanha contra o
Google. “Queríamos que um
terceiro verificasse que as
pessoas não aprovam a coleta e
o uso de informações de suas
contas do Facebook e de outros
serviços no Google Social
Circles”, diz o comunicado.
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138%
MAIOR. A internet móvel no
Brasil mais que dobrou de ta-
manho em um ano

7,5 mi
DE CRIANÇAS abaixo dos 7
anos usaram o Facebook ativa-
mente no ano de 2010

Rafael Cabral
rafael.cabral@grupoestado.com.br

ONDA

Tumblr cria botão
de compartilhar

O Tumblr criou seu botão com-
partilhar. O novo botão ‘Share
on Tumblr’ (compartilhe no
Tumblr) pode ser adicionado a
qualquer site que publica con-
teúdo usando um código javas-
cript Usuários do Tumblr então
podem publicar o conteúdo de
um post ou notícia em suas pági-
nas no Tumblr. Uma diferença
em relação a outros sites é que
o botão do Tumblr permite ao
autor do site escolher como o
conteúdo vai ser exibido quan-
do um usuário clicar no botão
de compartilhamento. Será pos-
sível escolher se o conteúdo do
post vai aparecer como um link,
uma citação, como um vídeo ou
uma foto, por exemplo.

*

A Makerbot é uma impresso-
ra 3D que molda qualquer ob-
jeto com uma liga de plástico.
“Nós a construímos porque
queríamos dar o poder de
construir e idealizar objetos
para pessoas normais, em
suas próprias casas”, explicou
ao Link no ano passado o fun-
dador do projeto, Zach Smith.

Para testar os limites do
equipamento, a Makerbot es-
tá com um artista residente
no seu escritório em Nova
York. Na semana passada, Ky-
le McDonald usou o Micro-
soft Kinect, o controle de mo-
vimentos do Xbox 360, para
escanear sua própria mão e,
com o toque de um botão,
mandá-la para a impressão.

FACEBOOK: APELOU, PERDEU
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O projeto agora segue
para aprovação na
Câmara dos Deputados

Produção de iPad na
Foxconn do Brasil pode
começar em julho

Senado aprovou a infiltra-
ção de policiais na web
para investigar pedofilia

Partido Socialista portu-
guês quer proibir a licen-
ça Creative Commons

Twitpic muda as regras e
vira dono do direito auto-
ral das fotos postadas ali

A rede PSN só vai voltar
ao ar por completo no
fim de maio, diz Sony

Facebook adotou serviço
de alerta para evitar cli-
ques em links duvidosos

LimeWire paga US$ 105
milhões a gravadoras
para encerrar processo

1. FACETIME ❙ A Apple lançou
em 2010 o seu próprio aplicativo
de videoconferência, chamado de
Facetime. Desenvolvido
especificamente para iPhone, iPod
Touch e e iPad, o aplicativo
consegue alternar entre as duas
câmeras do smartphone e entre
os modos paisagem e retrato. No
entanto, só faz videochats de
Apple para Apple.

2. GOOGLE VOICE ❙ Já o
serviço de voz e vídeo sobre IP
do Google, o Voice, foi aberto
ao público no meio do ano
passado e, por enquanto, ainda
não decolou. Até porque o
aplicativo só funciona nos
Estados Unidos, onde a
empresa está implantando a
plataforma nos celulares da
operadora Sprint.
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QUEM FICOU NA CONCORRÊNCIA

Software pode
ajudar na

popularização do
sistema operacional

Windows Phone

● Marca
O ‘novo Skype’
que ilustra
essa página
não existe de
fato – é uma
proposta feita
por Eduardo
Asta a partir
do estilo parti-
cular de de-
sign que a Mi-
crosoft costu-
ma imprimir a
seus produtos
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