
A Microsoft depende da Nokia
para fazer com que o Windows
8 seja bem aceito pelos usuá-
rios de dispositivos móveis e
acabe com a hegemonia e o
crescimento da Apple e do An-
droid no mercado. O contrá-
rio também é verdadeiro. A
Nokia necessita da Microsoft
para frear a queda no ranking
do segmento de smartphones.
A opinião é de Fernando Bel-
fort, analista de mercado da
Frost & Sullivan.

De acordo com o jornal Digi-
times, a finlandesa lançará
um tablet com Windows 8 ain-
da neste ano. A perspectiva é
que o aparelho chegue no últi-
mo trimestre do ano. Em
2011, a Nokia vendeu 111,7 mi-
lhões de smartphones e conti-
nuou como líder de mercado,
segundo o Gartner. Apesar de
o número parecer bom, a em-
presa registrou queda de parti-
cipação de 8,7% em relação
ao ano anterior.

Enquanto a Nokia desce a la-
deira, a Apple e o Android so-
bem em ritmo acelerado: a em-
presa de Steve Jobs registrou
vendas recordes no último ano

(algo em torno de 35,5 milhões
de aparelhos) e crescimento de
121,4% ano após ano.

Com a plataforma móvel do
Google, empresa sob o coman-

do de Eric Schmidt, a história
não é diferente. Atual líder de
mercado no setor, o Android es-
tá presente em 75,9 milhões de
smartphones em todo mundo,
o que representa 50,9% do mer-
cado, enquanto a Microsoft só
tem 2,7 milhões de clientes com
seus sistemas operacionais mó-
veis, o que chega a pouco mais
de 2% do mercado.

Por isso, a parceria entre as
duas empresa é “realmente é es-
tratégica e mutuamente impor-
tante”, segundo Belfort. ■

A Universidade de São Paulo
(USP) adquiriu e começa a colo-
car em funcionamento neste
mês um supercomputador con-
siderado um dos cinco mais rápi-
dos do país. O equipamento foi
comprado com apoio da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp) e
tem 2,304 mil processadores.

A máquina, cerca de 100 ve-
zes mais rápida que o computa-
dor mais potente da universida-
de, consegue fazer 20 trilhões
de cálculos por segundo e será
usada pelos pesquisadores do
Instituto de Astronomia, Geofí-
sica e Ciências Atmosféricas
(IAG) da USP e do Núcleo de As-
trofísica Teórica da Universida-

de Cruzeiro do Sul.
O primeiro teste de cálculo

feito com o equipamento já de-
monstrou o potencial da nova
máquina. Com o computador
antigo, o procedimento levava
uma hora e meia. O supercom-
putador, que custou mais de R$
1 milhão, terá 10% do tempo de
seu funcionamento destinado à
comunidade astrofísica do país.
■ Agência Brasil

A Tim lançou para clientes de
planos pós-pagos ofertas ilimi-
tadas para serviços dados no ex-
terior. O serviço de roaming in-
ternacional é o Liberty Passport
Web, que oferece tráfego ilimi-
tado para acesso internet nos
cinco continentes e com valor
único diário, de acordo com a

região em que é utilizado.
Outro serviço é o Liberty

Passport Voz, válido em mais
de 50 países, que consiste na uti-
lização de 50 minutos diários de
chamadas originadas para nú-
meros fixos e móveis da Tim do
Brasil e mercados locais (dentro
do país de origem).

O plano também oferece mi-
nutos ilimitados para todas as
chamadas recebidas em roa-
ming internacional. O serviço

de voz também é tarifado por
um valor único, relacionado
com a região em que o cliente es-
tiver no momento das ligações.

A tarifação das diárias é dividi-
da por regiões: Américas, Euro-
pa/África e Ásia/Oceania. A diá-
ria de voz e a de dados tem o mes-
mo valor, porém são indepen-
dentes. O valor da diária Améri-
cas, Europa e África é de R$
19,90. O valor para Ásia ou Ocea-
nia é de R$ 69,90. ■ Reuters

Os esforços do Facebook com o
objetivo de transformar sua re-
de social num local mais amigá-
vel para negócios e marcas céle-
bres tiveram um início positivo,
disse a empresa.

Oito milhões de marcas, de
montadoras de carros a bandas
de rock, fizeram a mudança pa-
ra o novo formato de página do
Facebook dez dias após a mu-
dança ter sido apresentada
num evento de lançamento em
Nova York no mês passado, in-
forma a rede social.

Alguns executivos dizem que
as novas ofertas de anúncios
que fazem uso das novas capaci-
dades do website os estão auxi-
liando a alcançar novos públi-
cos por meio da rede social de
845 milhões de membros.

“Se há uma mensagem específi-
ca que queremos transmitir, sabe-
mos que isso garante que ela che-
gará a eles”, afirmou o diretor de
estratégia Steve Baer, da agência
de marketing digital de Nova
York Code and Theory, que recen-
temente organizou uma campa-
nha paga para o refrigerante Dr.
Pepper que fazia uso dos novos
anúncios do site do Facebook.

As manobras da rede social
para se aproximar das grandes
marcas de consumo são parte
importante de seus esforços pa-
ra elevar sua receita enquanto a
empresa se prepara para uma
oferta pública inicial (IPO) que
pode valorizar a empresa, que
já existe há oito anos, em até
US$ 100 bilhões.

Um dos desafios do Facebook
é convencer empresários a gas-
tar dinheiro anunciando em seu
serviço ao invés de usar a rede
social como uma ferramenta de
promoção gratuita. ■ Reuters
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Tim oferta acesso ilimitado de
dados aos clientes no exterior
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Sharpnomeianovopresidente
etenta reverterperdas

Serviços terão valor único diário
e atenderão aos consumidores
de planos pós-pagos
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ABBBrasil fechanegócio
deR$1milhãocomFertron

USP investe em
supercomputador
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Microsoft e Nokia
unem forças em
dispositivos móveis

A Sharp nomeou para a presidência da companhia seu chefe de
operações globais à medida que a companhia tenta reverter o momento
ruim após prever um prejuízo anual recorde. Takashi Okuda, que tem
58 anos e está há mais de 30 na empresa, imediatamente prometeu
uma renovação na fabricante depois que assumir o cargo, em 1o de abril.
Ele substitui Mikio Katayama, que vira presidente de conselho.

Equipamento é 100 vezes mais
veloz que o atual da instituição
e será usado para apoiar
todos os projetos de pesquisa

A ABB fechou um contrato de R$ 1 milhão com a Fertron, empresa
integradora, localizada em São Paulo. O projeto prevê o fornecimento
de equipamentos, que serão aplicados na usina de açúcar e álcool
Aguaí, na Bolívia. Além disso, também foi estabelecido um acordo
de estoque estratégico para manutenção programada de produtos,
com renovação mensal. Reuters

Se a união não der
certo, as companhias
correm o risco de
sofrer a monetização
do mundo móvel,
avalia o mercado

REDE SOCIAL

Máquina custou
R$ 1 mi e terá 10%
do tempo de
seu funcionamento
destinado à
comunidade
astrofísica

Parceria é estratégica para as companhias porque uma depende da outra
para recuperar participações nomercado emque reinamApple eAndroid

Mudança do Facebook
atrai 8 milhões de marcas

Zuckerberg,
doFacebook

EricSchmidt,presidente
executivodoGoogle
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