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Tecnologia

A Nokia tinha quase metade
do mercado mundial de
smartphones até 2007, quan-
do foi lançado o primeiro
iPhone, de acordo com a con-
sultoria IDC. O segundo lu-
gar era da RIM, fabricante do
BlackBerry, e o terceiro era
da Motorola.

A partir daí, a empresa co-
meçou a perder mercado,
chegando ao fim do ano pas-
sado com uma fatia de
15,65%, em terceiro lugar,
atrás da Samsung e da Apple.

No Brasil, a Nokia mante-
ve a liderança em celulares
inteligentes até 2010. Com o
crescimento do sistema ope-
racional Android, do Google,
foi ultrapassada no ano passa-
do pela Samsung, terminan-
do 2011 em segundo lugar. A
Nokia aposta no Windows
Phone para recuperar o espa-
ço perdido.

Fabrício de Castro

D esde a morte de Ste-
ve Jobs, em 5 de ou-
tubro do ano passa-
do, a americana

Apple viu seu valor de merca-
do saltar de US$ 350,7 bilhões
para US$ 560,4 bilhões até se-
gunda-feira. Apenas em 2012,
conforme estudo divulgado
ontem pela consultoria Eco-
nomática, o valor da compa-
nhia subiu US$ 184 bilhões – o
equivalente a mais de uma Pe-
trobrás inteira, que tem valor
total em bolsa de US$ 179,8
bilhões.

Mesmo sem o comando de
Jobs, a companhia vem se

mantendo na vanguarda do se-
tor tecnológico, com forte pre-
sença nos mercados de tablets e
celulares inteligentes. Na segun-
da-feira, a empresa anunciou ter
vendido 3 milhões de unidades
do novo iPad – a terceira versão
de seu tablet.

Além disso, informou que vai
pagar dividendos pela primeira
vez em 17 anos, o que contribuiu
para a alta dos papéis da compa-
nhia em Nova York.

De acordo com a Economáti-
ca, o valor de mercado da Apple,
de US$ 560,4 bilhões, é superior,
por exemplo, ao valor de todas
as empresas mexicanas de capi-
tal aberto, que equivale a US$
457,7 bilhões.

Zuckerberg
falta a reunião
com analistas

Negócios

Rodrigo Petry

As vendas de smartphones no
Brasil devem crescer 73% este
ano, após o recorde de 8,9 mi-
lhões de unidades comercializa-

das no ano passado. Segundo
projeção da consultoria IDC, se-
rão vendidos no Brasil 15,4 mi-
lhões de celulares inteligentes
este ano.

“Hoje, existem aparelhos com
preços mais acessíveis, oferta de
pacotes de dados até para celula-
res pré-pagos e uma demanda
muito grande ligada às redes so-
ciais e mobilidade. Isso impulsio-
na as vendas e a migração de tele-
fones celulares convencionais
para os smartphones, o que indi-

ca que, neste ano, teremos um
mercado bastante aquecido”,
afirmou Bruno Freitas, analista
da IDC Brasil.

O profissional acrescenta que
o crescimento da venda de
smartphones ocorre pela expan-
são do portfólio dos fabricantes,
pelo incremento da oferta de pa-
cote de dados e pelo subsídio pa-
ra a compra de celulares inteli-
gentes por parte das operadoras.
Além disso, há um aumento da
participação do varejo na venda

desses aparelhos, em razão do
avanço tecnológico.

No ano passado, as vendas de
smartphones cresceram 85% no
País em relação a 2010, quando
foram vendidos 4,8 milhões de
aparelhos. Esses números eleva-
ram o Brasil da 16.ª para a 10.ª
posição entre os maiores merca-
dos de smartphones do mundo.
Segundo a IDC, o Brasil poderá
alcançar a 4.ª posição em 2016.

Os aparelhos com Android re-
presentaram 50% das vendas no
ano passado, frente a uma repre-
sentatividade de 15% em 2010.
“Mundialmente, o mercado de
smartphones cresceu no ano pas-
sado 62% em relação a 2010. Só
os dispositivos com Android pas-
saram de 20% (das vendas) em

2010 para 50% em 2011”, ressal-
tou Freitas.

Windows Phone. O gerente de
pesquisas da consultoria IDC,
Luciano Crippa, projeta que a
Nokia amplie sua competitivida-
de no Brasil com o Windows Pho-
ne. “Em 2012, a Nokia, com a Mi-
crosoft, coloca o pé novamente
no mercado. Em outros países,
essa plataforma vem sendo mui-
to bem aceita”, diz.

Segundo ele, porém, o merca-
do brasileiro ainda deve conti-
nuar dominado pelo Android.
“Somente a partir de 2013 ou
2014 deverá haver um maior
equilíbrio (na fatia de mercado)
entre Android, IOS e Windows
Phone”, afirmou.

Vendas de smartphones devem
crescer 73% no País este ano

Aviação. Lucro da
Embraer cai 72,7% em 2011
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Fatia da
empresa caiu

Contra iPhone e Android, Nokia lança
seus celulares com Windows no Brasil

APPLE GANHA ‘UMA
PETROBRÁS’ EM 2012
Valor de mercado já subiu US$ 184 bi este ano

Smartphones. Aposta da empresa é de que haja espaço para um terceiro sistema operacional em aparelhos inteligentes; Nokia
coloca no mercado dois modelos, um deles fabricado no Brasil, e Microsoft destaca a integração com outros produtos, como o Xbox 360

Aliança. Almir Narcizo (E), da Nokia, e Michel Levy, da Microsoft, apresentam os novos aparelhos com o sistema Windows Phone

Vanguarda. Fila para comprar o iPad: devoção à marca

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

A reunião que o Facebook teve
ontem com analistas de bancos
não foi conduzida por seu funda-
dor e presidente, Mark Zucker-
berg, como esperado. Os respon-
sáveis por discutir os negócios
da maior rede social do mundo
foram a diretora de operações,
Sheryl Sandberg, e o diretor fi-
nanceiro, David Ebersman. Zuc-
kerberg, segundo Ebersman, pre-
feriu concentrar seus esforços
no desenvolvimento de serviços
para o site, em vez de se encon-
trar com bancos, informa o Wall
Street Journal.

A ausência do ícone do Face-
book nesse primeiro encontro
com analistas sinaliza, para a im-
prensa especializada, que ele
não deve ter papel de destaque
no processo de oferta pública ini-
cial de ações (IPO, na sigla em

inglês), aguardado para maio.
Uma pessoa familiar ao tema dis-
se ao WSJ que a atuação do presi-
dente da companhia no IPO ain-
da não está definida.

Para o site de tecnologia Busin-
ness Insider, Zuckerberg fez
bem em não ter ido à reunião.
“Primeiro, porque ele tem coisa
melhor para fazer, como tornar
o Facebook um produto melhor.
Segundo, porque Mark Zucker-
berg não dá a mínima para inves-
tidores do mercado, dinheiro ou
abrir capital. Como o tão atrasa-
do IPO do Facebook deixou cla-
ro, a rede social só está abrindo
capital porque tem de abri-lo.”

Diante da força da rede social
na web – hoje com mais de 845
milhões de usuários –, comprar
ações do Facebook interessa à
maioria dos investidores. E esse
prestígio, para os banqueiros,
justifica a comissão de 1,1% que a
empresa pretende pagar aos
coordenadores do IPO, segundo
o WSJ. A taxa é metade do usual
em negócios de US$ 5 bilhões ou
mais feitos nos últimos cinco
anos. O Facebook anunciou que-
rer levantar US$ 5 bilhões quan-
do registrou o pedido de IPO.

Foram vendidas
8,9 milhões de unidades
de celulares inteligentes
em 2011, segundo a
consultoria IDC

Renato Cruz

A ascensão dos smartphones –
celulares com sistema opera-
cional, que permitem o acesso
à internet e rodam aplicativos
– havia jogado a Nokia numa
crise. A empresa finlandesa de-
pendia do Symbian, um soft-
ware já antigo, enquanto o no-
vo mercado era conquistado
pelo iPhone, da Apple, e os apa-
relhos com Android, do Goo-
gle, como a série Galaxy, da
Samsung.

O canadense Stephen Elop as-
sumiu o comando mundial da
empresa em setembro de 2010,
para resolver esse problema. Ex-
diretor da Microsoft, Elop anun-
ciou, logo depois de ter assumi-
do a presidência da fabricante de
celulares, que o Windows Phone
seria a plataforma de software
de seus smartphones.

Os primeiros resultados dessa
estratégia chegam ao mercado
brasileiro amanhã. Com fabrica-
ção nacional, o Lumia 710 tem
preço sugerido de R$ 999. Impor-
tado, o Lumia 800 sairá por R$
1.699, sem subsídio da operado-
ra. A TIM promoverá eventos ao
estilo da Apple, com vendas a par-
tir da meia-noite de quinta-feira
em várias partes do País.

“Acreditamos que existe espa-
ço para uma terceira opção de
sistema operacional”, disse Al-
mir Narcizo, presidente da No-
kia do Brasil. Os aparelhos come-
çaram a ser vendidos em novem-
bro em outros países. Segundo
Narcizo, as vendas não começa-
ram antes por aqui por causa da
fabricação local. “Não consegui-
ríamos oferecer o Lumia 710 por

esse preço se fosse importado.”
O executivo preferiu não fazer

previsões sobre vendas locais. O
último número divulgado pela
Nokia sobre vendas mundiais é
que, até janeiro, haviam sido ven-
didos “bem mais do que 1 milhão
de unidades”. A Microsoft citou
um número da consultoria Gart-
ner de que a fatia do Windows
Phone no mercado mundial de-

ve chegar a 20% até 2015.

Perspectiva. Apesar de ter re-
cebido boas avaliações dos espe-
cialistas, a participação do Win-
dows Phone no mercado mun-
dial ainda é pequena. Com os lan-
çamentos da Nokia, passam a
existir quatro modelos no merca-
do brasileiro – dois da fabricante
finlandesa, um da HTC e outro

da Samsung.
Luciano Crippa, analista da

consultoria IDC, afirmou que,
com os preços dos aparelhos
anunciados, a Nokia não vai dis-
putar o “segmento de entrada”,
de smartphones mais baratos.
“No Brasil, cerca de 70% dos
smartphones vendidos estão po-
sicionados abaixo desses valo-
res anunciados pela empresa,

deixando a briga concentrada
nos usuários de maior poder
aquisitivo e também no segmen-
to corporativo.”

A integração com o Windows
é vista com um trunfo dos apare-
lhos da Nokia na briga por esse
mercado de clientes empresa-
riais. “O Windows Phone está na
base de nossa estratégia de pres-
tar serviços de tecnologia da in-

formação na nuvem”, disse Mi-
chel Levy, presidente Microsoft
Brasil. “Queremos que o usuário
tenha uma experiência ubíqua,
que passe pelo computador,
Xbox 360 e pelo Windows Pho-
ne.” A loja virtual do sistema ope-
racional conta com mais de 65
mil aplicativos.

A interface do Windows Pho-
ne, a cara do software quando o
usuário começa a usá-lo, é bas-
tante diferente do iPhone e do
Android. Ele usa o conceito de
“tiles”, que são quadrados em
que as informações dos usuários
são constantemente atualiza-
das, de fontes como o Facebook,
Twitter e correio eletrônico.

O Windows Phone tem um
aplicativo chamado Xbox Com-
panion, que transforma o telefo-
ne em controle do videogame.
Do lado da Nokia, o destaque é o
aplicativo gratuito Dirigir, com
navegação GPS por voz.

“Estamos fazendo a maior
campanha de lançamento da his-
tória da Nokia no Brasil”, disse
Almir Narcizo. “Ela ficará no ar
até o fim de junho, na mídia escri-
ta e digital, na TV e até no me-
trô.” A Microsoft, as operadoras
e as redes de varejo também vão
promover os novos aparelhos.
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