
Nas palavras de Michel Levy,
presidente da Microsoft no Bra-
sil, o ano de 2011 foi “especial”.
“Houve reforço de investimen-
tos e do compromisso da compa-
nhia com o Brasil e, neste senti-
do, consolida a operação brasi-
leira, que está entre as dez maio-
res subsidiárias da Microsoft no
mundo”, diz o executivo, no co-
mando da unidade verde e ama-
rela desde outubro de 2006. A
empresa americana não abre o
montante aplicado no país, ex-
ceto US$ 10 milhões destinados
ao centro de tecnologias da Mi-
crosoft, ao longo de três anos.

O centro, que será inaugura-
do no início de 2012, em São
Paulo, servirá como espaço pa-
ra a empresa apresentar tecno-
logias ao mercado. No prédio,
serão mostrados produtos à
venda no Brasil e, eventualmen-
te, tecnologias ainda em desen-
volvimento. Na América Lati-
na, apenas o México tem um
centro do tipo e a unidade brasi-
leira será maior.

XBox
Outro pilar dos investimentos,
segundo Levy, foi a fabricação
do videogame XBox na Zona
Franca de Manaus. A produção,
anunciada em setembro - a tem-
po do dia das crianças -, está a
cargo da Flextronics, que mon-
ta aparelhos para diversas mar-
cas. Com a fabricação local, o
preço do console caiu 40% (a
partir de R$ 799), embora ainda
custe mais do que nos Estados
Unidos, porque seus componen-
tes são importados. Sem falar
números, Levy diz que as ven-
das do XBox atenderam as ex-
pectativas amplamente.

Em novembro, a Microsoft
anunciou a instalação de um da-
ta center no país para prestar
serviços no modelo de computa-
ção na nuvem, por meio do qual
empresas pagam uma mensali-
dade por usuário de software. A
Microsoft passou a oferecer seus
produtos no Brasil dessa forma
no mesmo mês, com o Microsoft
Office 365, que inclui, entre ou-
tros produtos, o Microsoft Offi-
ce, com Word, Excel e Power

Point. Embora possa ser contra-
tado por empresas de qualquer
porte, o Office 365 mira peque-
nas e médias empresas, que têm
menos recursos. “Nossa aspira-
ção é massificar o acesso à tecno-
logia para pequenas e médias
empresas”, diz.

Para 2012, uma das apostas
de Levy é o Windows Phone, sis-
tema operacional para smar-
tphones que ganhou um aliado
de peso em fevereiro, quando a
Nokia anunciou uma parceria
com a Microsoft. No Brasil, ape-
nas HTC e Samsung comer-
cializam smartphones com Win-
dows Phone e a Nokia colocará
seus modelos no mercado nacio-
nal em 2012 - um deles será pro-
duzido em Manaus. “Demora-
mos a entrar neste segmento,
mas teremos nossa participa-
ção. Em breve, haverá modelos
de todas as gamas com Windo-
ws Phone”, afirma Levy. A Mi-
crosoft também pretende equi-
par dispositivos além do PC
com o Windows 8, nova versão
de seu sistema operacional, que
será lançado em 2012. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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Sky escolhe a cidade de Brasília para
entrar no mercado de banda larga 4G

AVIAÇÃOCOMERCIAL

Copa Airlinesamplia frequências a
partir do Rio de Janeiros ainda estemês

Divulgação

Microsoft investe US$ 10 milhões
em centro de tecnologias no Brasil

Henrique Manreza

A companhia panamenha Copa Airlines passará a ter dois voos diários
com saídas do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão. A nova
rota começa nesta quinta, dia 15. Assim, a companhia aérea somará
14 voos semanais no país. A Copa voa para 59 destinos em 28 países
das Américas do Norte, Central do Sul e do Caribe. A sua frota
é composta por 71 aeronaves, sendo Boeings e Embraer.

“

O serviço estará disponível para outras cidades em 2012. A conexão
da rede 4G da Sky é feita por meio de um modem de quarta geração
que capta o sinal da Internet e o redistribui, permitindo que o usuário
baixe filmes, músicas e jogos com uma conexão estável. O serviço
será oferecido por um modem Wi-Fi com opções de velocidade de
2 megabites e 4 megabites. Os planos variam de R$ 79,90 a R$ 99,90.

Especialistas
em carreiras
recomendam usar
atributos específicos
e evitar os chavões

EMPRESAS

Unidade será inaugurada no início do próximo ano e é um dos pilares de recursos aplicados no país em 2011

Num cenário onde os profissio-
nais reclamaram que as compa-
nhias não investem em mão de
obra e as companhias reclamam
da falta de profissionais, a rede
social de contatos profissionais
LinkedIn divulgou os termos
mais utilizados na rede social
profissional.

Os brasileiros apostaram for-
te em chavões como “multina-
cional”, “planejamento estraté-
gico” e “criativo”. Apesar de
soarem bem para leigos, alguns
especialistas em carreiras, co-
mo a diretora de Conexões do

LinkedIn e autora do best-sel-
ler “Girl on Top”, Nicole Wil-
liams, afirma que não são. Com-
pletam a lista os termos “efeti-
va”,”multidisciplinar”, “espe-
cializado”, “novos desafios”,
“experiência internacional”,
“amplo conhecimento” e “no-
vas tecnologias”.

Nicole dá uma dica para
quem quer ter sucesso na rede
social: “sempre que possível, dê
exemplos concretos de resulta-
dos que você alcançou e faça re-
ferência a atributos que são es-
pecíficos a você”. ■ ITweb

O Brasil foi crescendo
e esses projetos
estavam em
discussão no nosso
planejamento há
três anos. Foi um
processo evolutivo

Michel Levy
Presidente da Microsoft no Brasil

LinkedIn divulga os maiores
chavões da rede profissional

ANÀLISE CARREIRAS

MICROSOFT EM 
NÚMEROS GLOBAIS

No Brasil, aposta da empresa 
para 2012 está em pequenas 
e médias empresas, Windows 8, 
Windows Phone e Xbox

Fonte: empresa     *Dados do primeiro 
trimestre de 2012, encerrado em 20/10/11
** Ano fiscal de 2011, encerrado em 30/6/11

US$ 17,37 bilhões

RECEITA

7% SUPERIOR AO MESMO 
PERÍODO DO ANO ANTERIOR*

US$ 5,74 bilhões

LUCRO LÍQUIDO

ALTA DE 6% PERANTE O 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011*

US$ 69,9 bilhões

FATURAMENTO NO ANO FISCAL DE 2011

US$ 38 BILHÕES VIERAM DOS EUA 
US$ 31,9 BILHÕES DE OUTROS PAÍSES**
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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