Microsoft acelera disputa por tablet
Ian King e Dina Bass
Companhia tenta reduzir atraso em relação ao concorrente iPad, da Apple
A Microsoft planeja fazer apresentações, na próxima semana, para demonstrar seu sistema
operacional Windows desenvolvido para computadores tablet, segundo três pessoas com
conhecimento dos planos da empresa.
A companhia apresentará uma prévia da interface sensível ao toque do software rodando em
equipamento baseado num microprocessador Tegra, da Nvidia, disseram as fontes, que não
quiseram ser identificadas porque os planos são confidenciais. O presidente da divisão
Windows da Microsoft, Steven Sinofsky, deverá apresentar-se na conferência "All Things D",
que está acontecendo em Rancho Palos Verdes, na Califórnia, enquanto o vice-presidente
Steve Guggenheimer falará na feira Computex, em Taipei.
A Microsoft está se apressando para adaptar o Windows, de modo que seja mais eficiente em
aparelhos capazes de competir com o iPad, da Apple , que domina o mercado de tablets. O
novo sistema operacional será lançado apenas no próximo ano, disseram em março pessoas
familiarizadas com os planos. Apesar disso, a empresa está ansiosa para mostrar que está
progredindo, buscando gerar demanda entre os fabricantes de computadores e fornecedores
de chips.
O microprocessador Tegra é baseado em tecnologia da ARM Holdings, que domina o mercado
de smartphones. Os chips da ARM são usados também no iPad e em tablets baseados no
sistema operacional Android, do Google.
Mark Martin, porta-voz da Microsoft, não quis comentar.
O executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, disse nesta semana que as máquinas com o
novo sistema operacional, ao qual ele se referiu como Windows 8, serão lançadas em 2012.
A Microsoft posteriormente voltou atrás dos comentários, alegando que continham informações
incorretas. A companhia está fazendo tudo ao seu alcance para portar o Windows para
dispositivos computacionais como telefones e tablets, disse Ballmer em discurso ontem, em
Nova Délhi.
"Estamos numa corrida", disse ele. "Francamente, nós não estamos indo tão mal. Estamos
indo muito bem nessa corrida. Mas continuamos correndo para levar o Windows a uma
diversidade de novos "fatores de forma" (aparelhos e dimensões de telas)".
A Apple vendeu 4,69 milhões de iPads no mais recente trimestre, num total de 19,5 milhões
desde o lançamento do aparelho, em abril 2010. Se a próxima versão do Windows estiver
efetivamente disponível em tablets, no próximo ano, na ocasião a Apple provavelmente estará
vendendo sua terceira geração de aparelhos iPad, segundo Michael Gartenberg, analista da
empresa de pesquisas de mercado Gartner.
Enquanto a Microsoft desenvolve o novo software Windows, as vendas no setor de sistemas
operacionais estão sendo impactadas, pois alguns consumidores optam por iPads em vez de
netbooks mais baratos que rodam o Windows.
A colocação de computadores pessoais no mercado consumidor caiu 8% no trimestre, disse o
principal executivo financeiro da Microsoft, Peter Klein, no mês passado. As vendas de
netbooks caíram 40%, em parte devido à adesão dos consumidores aos computadores tablet,
disse ele.
Isso ajudou a tornar o trimestre mais recente o segundo consecutivo em que as receitas do
Windows ficaram aquém das estimativas dos analistas.

A apresentação "beta" pode ser uma bênção para a Nvidia, fabricante de processadores
gráficos para computadores pessoais, que está tentando penetrar no mercado de chips para
computadores tablet com Tegra. A maioria dos tablets incorpora processadores para telefonia
celular produzidos pela Texas Instruments, Qualcomm e Samsung Electronics.
A Intel, cujos processadores são líderes no setor de PCs, não conseguiu traduzir esse
predomínio em concepções vitoriosas para celulares e tablets.
O site WinRumors, que cobre o setor de tecnologia, informou que a Microsoft apresentará o
sistema operacional do tablet na feira "All Things D".
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