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Para diminuir a distância que a
separa de líderes do mercado de
sistemas operacionais para ce-
lulares, a Microsoft anunciou
ontem uma nova versão do
Windows Phone, com mais re-
cursos. Junto com a parceria
com a Nokia, firmada em feve-
reiro, as funcionalidades fazem
parte da estratégia para chegar
à segunda colocação no ranking
mundial de software para dis-
positivos móveis em 2015.

Segundo previsão da con-
sultoria Gartner, o Windows
Phone deve passar de 4,2% de
participação de mercado global
em 2010 para 19,5% em 2015,
ultrapassando os softwares da
Research in Motion (fabricante
do Blackberry), da Apple e da
Nokia e ficando atrás apenas do
Android, do Google.

Uma das apostas da Micro-
soft para corresponder às pre-
visões do Gartner é fazer com
que os aplicativos “conversem”
entre si. Por exemplo, ao clicar
em um contato, o telefone já
mostra as últimas ações da
pessoa nas redes sociais, liga-
ções e SMSs trocados, tudo em
uma mesma tela, sem precisar
entrar em diversos aplicativos.

A empresa também quer va-
lorizar a integração com outros
produtos da própria Microsoft,
como o videogame Xbox e o
Office, por exemplo. As ferra-
mentas de comunicação da
Skype, adquirida no início do
mês por US$ 8,5 bilhões, o
maior negócio já feito pela Mi-
crosoft, também serão usadas
como diferencial para comba-
ter a concorrência.

O software atualizado, cha-
mado de “Mango”, será distri-
buído em celulares novos a
partir do final deste ano, in-
clusive no Brasil, mas a empre-
sa não específica qual será a
data exata. De acordo com Mi-
chel Levy, presidente da Mi-
crosoft no país, a disponibili-
zação ainda depende das ne-
gociações com operadoras,
ainda em andamento. “Quem
negocia com as empresas de
telefonia prioritariamente são
os fabricantes”, diz o executi-
vo. Mundialmente, a empresa
tem como fabricantes parcei-
ros Samsung, LG, Acer, HTC,

Fujitsu, ZTE e Nokia. Ainda
não há previsão sobre quais
parceiros disponibilizarão o
Windows Phone no Brasil até o
fim de 2011.

Desenvolvedores locais
Para conquistar os desenvol-
vedores do país e se preparar
para o lançamento do Win-
dows Phone no Brasil, a Micro-
soft anunciou a criação de um
centro de excelência para o
sistema operacional. Será tam-
bém o primeiro do mundo. Em
parceria como Instituto de
Pesquisas Eldorado, uma orga-
nização da sociedade civil de
interesse público (Oscip), o
centro ficará em Campinas e
dará treinamento para aqueles
que queiram desenvolver apli-
cativos na plataforma do Win-
dows Phone. Na venda de
aplicativos na loja, 70% da re-
ceita será direcionada para es-
tes profissionais.

Segundo Osvaldo Barbosa
de Oliveira, diretor da divisão
de consumo da Microsoft, hoje
existem mais de 17 mil aplica-
tivos disponíveis na loja do
Windows Phone. Para se ter
uma ideia, a loja da Apple ofe-
rece cerca de 400 mil aplicati-
vos, enquanto o Android
Market, do Google, disponibi-
liza cerca de 200 mil.

Assim como acontece com
o iOS e ao contrário do An-
droid, no sistema da Microsoft
os aplicativos desenvolvidos
por terceiros devem ser sub-
metidos à aprovação da com-
panhia antes de serem dispo-
nibilizados. ■

MERCADO

Ações da Sony reagem após previsões
e recebem recomendação positiva
As ações da Sony se recuperaram após atingir as maiores desvalorizações
em dois meses. Em sua primeira projeção para o ano fiscal que se encerra
em março de 2012, a Sony anunciou que seu lucro operacional seria de
cerca de 200 bilhões de ienes (US$ 2,44 bilhões), o que levou a Macquarie
a alterar sua recomendação para positiva. Morgan Stanley, Credit Suisse
e UBS também reiteraram suas recomendações positivas quanto às ações.

PROGRAMA ESPACIAL

Cápsula espacial russa Soyuz volta ao
Cazaquistão após seis meses em órbita
A cápsula espacial russa Soyuz trouxe um trio internacional de
astronautas de volta à Terra, depois de seis meses na Estação Espacial
Internacional. O pouso pode ajudar a amenizar a crescente preocupação
com a dependência absoluta da Rússia para os voos que partem para a
estação espacial de US$ 100 bilhões, compartilhada por 16 países, pouco
antes de a Nasa aposentar seu programa de ônibus espaciais neste ano.

Kiyoshi Ota/Bloomberg

“Com o centro de
excelência para o
Windows Phone no
país, os brasileiros
vão ter um papel-
chave para o
desenvolvimento
de aplicativos

Kevin Turner

Companhia lança nova versão de seu Windows Phone
e anuncia centro de excelência para o sistema em Campinas

Microsoft tenta reação ao Google e à

OS SOFTWARES POR TRÁS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS

Representatividade dos principais sistemas no mundo
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Simplificação também
traz diminuição de custos
e aumento de liquidez

O grupo de telecomunicações Oi
anunciou proposta para simplifi-
car sua complexa estrutura so-
cietária nos próximos 180 dias. A
proposta é unificar as bases acio-
nárias do grupo, atualmente di-
vididas em três companhias
abertas e sete diferentes classes e
espécies de ações negociadas,
em uma única empresa com duas
espécies diferentes de ações.

O plano marca mais uma ten-
tativa de simplificação da estru-
tura societária, que gera custos
adicionais ao grupo e reduz liqui-
dez e visibilidade das ações. O ob-
jetivo é concentrar as participa-
ções das empresas Oi na unidade
Brasil Telecom, que será a única
companhia listada em bolsa e terá
seu nome alterado para “Oi S/A”.

Segundo a proposta, ações da
Telemar Norte Leste serão incor-
poradas pela holding Coari, e esta,
junto com Tele Norte Leste Parti-
cipações, será incorporada por
Brasil Telecom, única a ser listada
em bolsa de valores após a rees-
truturação. Segundo a Oi, as ope-
rações vão ocorrer na mesma data
e a implementação de cada uma
depende da aprovação da outra.

Para analistas do Citigroup,
além de dar mais liquidez e trans-
parência para as ações do grupo, a
operação proposta “reduz a per-
cepção de risco e coloca no mes-
mo barco os acionistas minoritá-
rios e controladores”, uma co-
brança antiga dos investidores.

“O mercado lê de uma forma
muito boa (o plano), porque faci-
lita muito, vai ser uma empresa
só, um balanço só, vão poder di-
vulgar um plano de dividendos,
fica mais fácil. E aumenta a liqui-
dez, porque a liquidez das sete
ações vai para uma só”, afirmou
Rafael Dornaus, operador de
bolsa da Hencorp Commcor.

O grupo tentou em 2010 fazer
uma simplificação de sua estru-
tura, mas o plano acabou barrado
por acionistas minoritários da
Brasil Telecom, que rejeitaram
em julho oferta para trocarem
suas ações por papéis da Oi.

Para a corretora Planer, esse
movimento é necessário e po-
sitivo para a Oi, uma vez que
seus pares em bolsa estão bus-
cando simplificar suas estuturas
(Vivo/Telesp) e também ingres-
sando no Novo Mercado (TIM).”

Para analistas
do Citigroup,
a operação
proposta reduz
a percepção
de risco e coloca
no mesmo
barco acionistas
minoritários
e controladores

JUSTIÇA

Microsoft apela contra multa antitruste
aplicada pela União Europeia
A Microsoft alegou diante de um tribunal europeu que uma multa
antitruste de € 899 milhões (US$ 1,3 bilhão) imposta pelas autoridades
regulatórias da União Europeia é excessiva. A multa penaliza a Microsoft
por não cumprir com uma ordem regulatória, dispondo que a empresa
fornecesse informações que permitiriam que programas de outros
produtores funcionassem em computadores acionados pelo seu software.

NEGÓCIOS NO ESPORTE

Apex-Brasil espera gerar R$ 415 milhões em
negócios nas 500 milhas de Indianápolis
O valor é decorrente das ações realizadas pela agência tendo a
Fórmula Indy como plataforma de promoção comercial para as empresas
brasileiras. Na prova da categoria, que ocorre no próximo domingo,
dia 29, estarão presentes 17 empresas nacionais, 46 estrangeiras e seis
entidades setoriais. A expectativa da Apex-Brasil é que o Projeto Fórmula
Indy alcance um total de R$ 1,1 bilhão em negócios durante o ano de 2011.

Robert Laberge/AFP
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Oi muda estrutura societária
para melhorar transparência

Apple

Inclui: Passagem aérea, 7 noites de hospedagem, traslados, 
passeios, 5 dias de aluguel de roupa de neve e seguro viagem.

Confirmação imediata 

Voos diretos: Saídas, 25 JUN | 2, 9, 16, 23, 30 JUL | 6, 13 AGO

Exclusividade Conforto

Aventura Família

Qualidade

e C
Aventura Família

Inverno 2011

 

Hosteria Rihue 

A partir de R$ 3.302

ou 10x R$ 330

(Cat. Turística)
Saídas todos Sábados de Julho 

Hotel Crans Montana

A partir de R$ 3.091

ou 10x R$ 309

(Cat. Turística)
Saída 25 Junho 

Hosteria RihueHotel Crans Montana

Promoção descontos imbatíveis

o

s

Jantar

Incluso

Todos os dias

 

Llao Llao Hotel 

A partir de R$ 4.703

ou 10x R$ 470

(Cat. Luxo)

 

Alma del Lago 

A partir de R$ 3.728

ou 10x R$ 372

(Cat. Luxo)

 

Cacique Inacayal

A partir de R$ 4.318

ou 10x R$ 431

(Cat. Luxo)

m.

O

A partir de R$ 4.703

ou 10x R$ 470

Preços em R$ por pessoa, em apto. duplo, calculados ao câmbio de US$ 1= R$ 1,74 de 23/05/2011 sujeitos a variação de cálculo na data da compra. Pacotes e preço sujeitos à disponibilidade 
e a alterações sem prévio aviso. 10 x iguais no cartão de crédito. Taxas de segurança, embarque e serviços não inclusas. Passagem aérea com saídas de São Paulo, classe econômica. Tarifas não 
válidas para feriados, exceto se mencionadas. Consulte seu agente de viagens. ABAV 017/SP

PRAZO

180 dias
é o período determinado pela
Oi para apresentar a nova
estrutura onde a Oi S/A engloba a
Telemar participações e “outros”.

BONIFICAÇÕES

R$ 1,5 bilhão
é o valor que os acionistas da
BRT anteriores à incorporação
receberão em ações da empresa
em função da nova estrutura.

A futura Oi S/A será contro-
lada “exclusivamente pela Tele-
mar Participações (TmarPart)”.
Os acionistas da BRT anteriores
à incorporação receberão boni-
ficação em ações da empresa
equivalente a R$ 1,5 bilhão.

Com isso, as relações de tro-
ca de ações no processo de sim-
plificação serão baseadas no
período de 29 de março até on-
tem. O grupo informou que,
pelas cotações de 29 de março,
as relações seriam de 1,8420
ação TNLP4 para cada BRTO3 e
3,8109 ações TMAR5 para cada

BRTO3, levando em conta a bo-
nificação de 1,5 bilhão de reais.

Ontem os papéis ligados à
Oi apresentaram as quatro
maiores altas do ìndice Boves-
pa. O destaque ficou com os
papéis da Telemar (TMAR5) que
avançaram 13,25%. As ações
ordinárias da Telemar apre-
sentaram alta de 11,71% e os
papéis preferenciais da Tele-
mar Norte Leste, apresentaram
alta de 10,11%. A maior discri-
ção é das ações da Brasil Tele-
com, que operaram com alta
de 9,46%. ■ Reuters
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