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Google encosta na Nokia, enquanto Microsoft e HP preparam investidas no mercado brasileiro  
 
A guerra dos sistemas operacionais para smartphones não é nova, mas a julgar pelo 
crescimento exponencial que esses aparelhos estão tendo no Brasil - a projeção é de que serão 
vendidos 10 milhões de unidades neste ano, o dobro de 2010 - as principais batalhas ainda 
estão por vir. 
 
O Google domina o mercado global de smartphones com o sistema operacional Android, que 
representou 36% do mercado no primeiro trimestre. No Brasil, a Nokia se mantém à frente 
com o Symbian, mas o quadro está prestes a se alterar. Segundo dados da consultoria 
Gartner, as vendas de aparelhos com Android no país aumentaram quase 90 vezes entre o 
primeiro trimestre de 2010 e o mesmo período deste ano. O Symbian ficou com 33,8% das 
vendas, contra 30,9% do Android.  
 
Na prática, o Symbian está condenado à morte. Em fevereiro, a Nokia fechou um acordo com a 
Microsoft para passar a usar o sistema operacional da companhia americana - o Windows 
Phone. Com isso, vai diminuir gradativamente os investimentos em seu próprio software.  
 
O acordo deu impulso à Microsoft, que há tempos vinha procurando espaço no mercado de 
sistemas móveis. A Nokia é a maior vendedora de celulares do mundo e seus primeiros 
aparelhos com Windows Phone vão chegar ao mercado entre o fim deste ano e o início de 
2012. 
 
É uma chance que a Microsoft não pretende desperdiçar, especialmente no mercado brasileiro. 
"O Brasil representa o futuro do Windows Phone", disse ontem, em São Paulo, o principal 
executivo de operações da Microsoft, Kevin Turner.  
 
Por enquanto, não há no Brasil nenhum aparelho com o Windows Phone, que foi lançado em 
outubro do ano passado. A Microsoft pretende recuperar o tempo perdido. Até o fim de 2011, 
planeja lançar no país telefones com a nova versão do sistema, que tem sido chamado de 
"Mango" e ainda está em desenvolvimento, disse Turner.  
 
Segundo homem na hierarquia da empresa, atrás do executivo-chefe Steve Ballmer, Turner 
veio a São Paulo para fazer um dos três eventos globais de lançamento do "Mango", o que 
mostra a atenção despertada pelo país. Os outros dois locais escolhidos foram Nova York e 
Londres. 
 
A Microsoft não é o único adversário do Google. Ao todo, nove sistemas operacionais disputam 
o mercado. Entre eles estão forças como a Hewlett-Packard (HP), dona do webOS; a Apple, 
com o iOS; e a Samsung, com o Bada.  
 
Os novos combatentes têm um longo caminho pela frente. No Brasil, os sistemas da Microsoft 
e da HP, juntos, não chegam a representar 1% dos smartphones vendidos, segundo o Gartner. 
 
Pouquíssimos consumidores escolhem seu smartphone por causa do sistema operacional. É por 
isso que se tornou vital para as companhias de software construir um ecossistema em parceria 
com os fabricantes de aparelhos - cujas marcas são fundamentais na decisão do usuário -, as 
operadoras de telefonia e os desenvolvedores de aplicativos. É das mãos desses últimos que 
saem os pequenos programas que tornam um smartphone mais atraente do que outro.  
 
É difícil prever quem terá a estratégia mais bem-sucedida. O Google adota a abordagem de 
sistema aberto com o Android. O programa pode ser usado por qualquer fabricante e os 
aplicativos criados para ele não passam por nenhum processo de aprovação antes de chegar 
aos usuários. O iOS, da Apple, vai pelo caminho oposto. Só é usado pela Apple e seus 
aplicativos passam obrigatoriamente pelo crivo da companhia. HP, Microsoft e Research In 
Motion (dona do BlackBerry OS) adotam posturas intermediárias. 



 
Em desvantagem por conta do pouco tempo de mercado - o Windows Phone tem sete meses e 
o webOS foi lançado em 2009 - HP e Microsoft estão investindo pesadamente para cativar 
todos os elos da cadeia.  
 
Ontem, a Microsoft anunciou a instalação, no Brasil, de seu primeiro centro no mundo 
dedicado a auxiliar desenvolvedores na criação de aplicativos para o Windows Phone. As 
instalações ficam em Campinas (SP), e já estão em funcionamento, sob uma parceria com o 
Instituto Eldorado. 
 
Em recente visita ao país, o executivo-chefe da HP, Léo Apotheker, afirmou que a adaptação 
do webOS e de suas funcionalidades para a língua portuguesa é uma tarefa prioritária no 
centro de pesquisa e desenvolvimento da companhia em Porto Alegre. Segundo o executivo, 
aparelhos com o webOS chegarão ao país até o fim do ano.  
 
"As pessoas dizem que o jogo da mobilidade já acabou [por conta da hegemonia do Android]. 
Mas eu acho que ele está só no começo. Até 2015, cerca de 5,5 bilhões de pessoas estarão 
conectadas à internet móvel em todo o mundo", disse Apotheker. 
 
Para Turner, da Microsoft, também há muito jogo pela frente. "O mercado de telefones vai ter 
uma configuração totalmente diferente em um período de três anos", disse o executivo. 
 

 
 

Companhia tenta reverter declínio em participação 
Nick Wingfield e Roger Cheng  
 
A Microsoft anunciou uma nova versão de seu sistema operacional para smartphones com 
recursos melhores de navegação na internet e recebimento de e-mails, ao mesmo tempo em 
que a empresa tenta reverter o declínio de sua fatia do importante mercado de celulares 
inteligentes. 
 
O novo software é a primeira grande atualização do Windows Phone 7, o sistema operacional 
lançado pela Microsoft no fim do ano passado, mas que até agora não conseguiu diminuir o 
domínio dos principais concorrentes da empresa nesse segmento, a Apple e o Google. 
 
A nova versão, apelidada de Mango e que incluirá o português brasileiro entre seus idiomas, 
soluciona várias limitações do produto original - como a incapacidade de rodar vários 
aplicativos ao mesmo tempo - e acrescenta recursos que a Microsoft acredita que vai distingui-
la dos produtos concorrentes. 
 
A atualização gratuita deverá estar disponível no fim do ano para os clientes já existentes do 
Windows Phone. 
 



"Certamente que é um grande lançamento, e um que vale a pena esperar", disse o diretor da 
divisão Windows Phone, Andy Lees, durante o evento de lançamento, em Nova York. 
 
Não se sabe se o refinamento técnico do programa vai modificar a atual dinâmica do mercado 
de smartphones. Apesar do lançamento do Windows Phone, no fim do ano passado, a fatia da 
empresa no mercado mundial de smartphone caiu para 3,6% durante o primeiro trimestre, 
ante 6,8% no ano anterior, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner . 
 
Mas os executivos da Microsoft já disseram que vai demorar para o progresso da empresa ficar 
visível. A Microsoft, sediada em Redmond, no Estado americano de Washington, fechou uma 
aliança com a finlandesa Nokia para produzir celulares com o Windows Phone, dos quais o 
primeiro deve ser lançado até o fim do ano.  
 
Analistas acreditam que o poder de distribuição e de industrialização da Nokia pode ajudar a 
virar a mesa em favor da Microsoft e a Gartner prevê que os aparelhos com Windows Phone 
podem ultrapassar a participação de mercado da Apple até 2015. 
 
Segundo Lees, da Microsoft, o novo Windows Phone aprofunda a integração com o Twitter, o 
LinkedIn e os aplicativos de bate-papo do Facebook e do Windows Live Messenger. O software 
também permite que as pessoas criem grupos de amigos e de familiares, acessíveis na tela 
inicial do aparelho, para que possam enviar mensagens de texto ou instantâneas mais 
facilmente para eles. 
 
Os executivos da Microsoft dizem que o novo navegador Internet Explorer 9 no sistema 
operacional carrega as páginas da internet mais rapidamente que os navegadores dos 
smartphones concorrentes. Eles também citaram a nova central de jogos do Xbox para o 
celular, bem como o acesso a um serviço de armazenamento em nuvem chamado Skydrive. 
 
Lees disse que há cerca de 18 mil aplicativos disponíveis no Windows Phone Marketplace, 
inspirado em lojas parecidas oferecidas pela Apple e o Google, que já têm muito mais 
aplicativos. 
 
A Microsoft está progredindo nas negociações com as operadoras telefônicas para que 
distribuam seu sistema e também informou que os fabricantes asiáticos Acer, Fujitsu e ZTE 
vão fabricar aparelhos compatíveis com o Windows Phone. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Empresas, p. B2. 


