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A Petrobrás precisa de sondas
de perfuração de última tecno-
logia para atingir a camada do
pré-sal, em águas ultraprofun-
das. Hoje, a indústria naval
brasileira não tem capacidade

para atender à demanda da esta-
tal. A saída encontrada pelo go-
verno para não ter de continuar
importando equipamentos, em
vez de fomentar o mercado lo-
cal, foi construir os estaleiros

junto com as sondas. Mas os
prazos são curtos e a indústria
naval brasileira tem histórico
de atrasos. Sem as sondas, a
Petrobrás terá de postergar a
exploração do pré-sal.

James Murdoch renuncia
a mais três cargos

Tarmo Virki
Supantha Mukherjee

Aplicativos, muitos aplicativos.
Esse é o principal desafio enfren-
tado pela Microsoft e pela Nokia
neste momento, quando ambas
tentam reconquistar o mercado
perdido para o iPhone, da Apple,
e para o Android, do Google, no
aquecido mercado de celulares
inteligentes. E até agora as coi-
sas não parecem boas para os no-
vos desafiantes e sua arma de
contra-ataque, a plataforma
Windows Phone.

Os apps, ou aplicativos, são pe-
quenos programas que fazem
coisas divertidas ou úteis em ce-
lulares. O grande número e varie-
dade de aplicativos nas lojas da
Apple e do Google é um fator im-
portante que ajudou as duas
companhias a se tornarem prota-
gonistas dominantes no lucrati-

vo mercado de celulares inteli-
gentes.

Ontem, Microsoft e Nokia
anunciaram que investirão um
total de € 18 milhões (US$
23,9 milhões) em um novo pro-
grama para o desenvolvimento
de aplicativos, o AppCampus,
que será conduzido pela Univer-
sidade Aalto, de Helsinque, nos
próximos três anos. A decisão de-
monstra a seriedade com que as
duas empresas encaram o pro-
blema.

Os aplicativos mais populares
entre os usuários, tais como os
do Facebook, Twitter, Foursqua-
re e Evernote, estão disponíveis
na plataforma Windows Phone,
mas os produtores de muitos

aplicativos menores ou especiali-
zados não trabalham com ela.

O número de aplicativos dis-
poníveis no Windows Phone
Marketplace supera os 65 mil,
deixando para trás outra concor-
rente, a Research in Motion e sua
BlackBerry Store.

Mas ainda continua muito
abaixo dos 500 mil aplicativos
disponíveis na App Store da
Apple ou no mercado Google
Play, de acordo com a Distimo,
que pesquisa sobre aplicativos.

O pior é que apenas 37% dos
criadores de aplicativos estão
dispostos a produzir programas
para o Windows Phone, de acor-
do com o mais recentemente le-
vantamento IDC/Appcelerator.
O número caiu ligeiramente an-
te a pesquisa anterior.

Para os demais sistemas, 89%
dos entrevistados se declaram in-
teressados em desenvolver apli-
cativos para o iPhone e 79 por
cento deles em desenvolver apli-
cativos para o Android.

“O interesse de desenvolvedo-
res de aplicativos móveis pela
plataforma Windows tem sido
fraca nos últimos dois anos, sem
sinal de melhora”, disse Pierre

Ferragu, analista da Sanford C.
Bernstein.

Lançamento. A Microsoft lan-
çou seu mais recente sistema

operacional Windows Phone
7.5, o Mango, no ano passado e
obteve boas críticas. E a Nokia,
que luta para retomar espaço no
mercado de smartphones de ri-

vais como Apple e Samsung,
apresentou em 2011 sua linha de
aparelhos Lumia que rodam o
Mango. Mas a falta de aplicati-
vos e baixa qualidade de alguns
deles têm prejudicado o apelo
do Lumia.

Finn Christian Lindholm, só-
cio da agência de design digital
Fjord, de Helsinque, acredita
que os mais recentes aparelhos
com Windows Phone são inte-
ressantes o suficiente para desa-
fiar o iPhone.

O ponto mais importante pa-
ra as duas empresas agora é re-
verter o ciclo vicioso de baixas
vendas de telefones com Win-
dows, algo que afasta desenvol-
vedores de aplicativos, o que,
por sua vez, afasta consumido-
res, disse Lindholm.

No Brasil. Os smartphones
com Windows da Nokia foram
lançados no Brasil na semana
passada. O modelo mais barato,
chamado Lumia 710, é fabricado
no País, e o mais caro, Lumia
800, é importado. Executivos da
Nokia e da Microsoft apostam
que há espaço para um terceiro
sistema operacional. / REUTERS

Microsoft e Nokia investem em aplicativos móveis
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Falta de licença
atrasa sondas
da Petrobrás
Estaleiro Eisa, em Alagoas, ainda aguarda aval de órgão ambiental
para iniciar a construção de cinco equipamentos de perfuração

● Investimentos
Aluguel. Sem caixa para investimento próprio, Petrobrás vai arrendar sondas de perfuração

Serviço. Elop, da Nokia, quer mais variedade em aplicativos

Sabrina Valle / RIO

Um dos responsáveis por cons-
truir até quatro sondas de per-
furação do pré-sal para a Pe-
trobrás, o estaleiro Eisa Ala-
goas, ainda não recebeu a li-
cença de instalação do Ibama
para tirar o projeto do papel.
Técnicos do órgão estiveram
na semana passada no local e a
papelada é esperada para en-
tre 30 e 60 dias, segundo fon-
tes do grupo Synergy, dono do
empreendimento.

O estaleiro é o mais atrasado
entre os que devem montar 33
sondas para a Petrobrás, as pri-
meiras com tecnologia para
águas ultraprofundas a serem
produzidas no Brasil. O grupo Sy-
nergy é dono de outros estalei-
ros já em operação no País.

Apesar disso, o Eisa Alagoas
pode levar até quatro das cinco
sondas que a empresa de investi-
mentos Ocean Rig (do empresá-
rio German Efromovich, do gru-
po Synergy) administrará para a
estatal. “O foco é fazer o máximo
possível em Alagoas”, diz uma
fonte do grupo.

O Alagoas é um dos chamados
estaleiros virtuais que preocu-
pam a presidente da Petrobrás,
Graça Foster, pela possibilidade
de atrasar a entrega dos equipa-
mentos previstos para a partir
de 2015 e, com isso, a exploração
do pré-sal.

O estaleiro é chamado de vir-
tual porque ainda não existe. Te-
rá de ser erguido praticamente
junto com as encomendas que

vai produzir, o que gera insegu-
rança quanto ao cumprimento
de prazos.

A Petrobrás não tem caixa pró-
prio para comprar as 33 sondas.
A construção e os aluguéis dos
equipamentos têm custo total es-
timado em cerca de US$ 95 bi-
lhões. Por isso, delegou a tarefa à
Ocean Rig (5 unidades) e à Sete
Brasil (28), que vão construir e
ser donas das sondas, e depois
afretá-las à estatal por mais de
US$ 500 mil por dia.

Além do virtual Eisa Alagoas, o
Grupo Synergy tem em seu port-
fólio dois dos mais antigos e esta-
leiros do País: o Eisa (no Rio) e o
Mauá (em Niterói, RJ). A primei-
ra sonda da Ocean Rig tem entre-
ga prevista para meados de 2015
e virá certamente do Mauá, en-
quanto o grupo ganha tempo pa-
ra construir o Eisa Alagoas.

Já o Eisa (RJ), que está em ope-
ração desde 1961 e já montou 439
embarcações, está fora do páreo
por já estar lotado com encomen-
das de 36 navios até 2015. “Já te-
mos muitas obras aqui no Rio,

aqui não vai ter. A visão é desen-
volver um estaleiro novo”, disse.

Prazos apertados. Os prazos
estabelecidos nos contratos assi-
nados com a Petrobrás em feve-
reiro são considerados muito
apertados, segundo a fonte do
grupo. “Não digo que é impossí-
vel fazer, mas é muito difícil en-
tregar no prazo.” No entanto, a
empresa se considera em situa-
ção mais favorável do que a con-
corrente Sete Brasil, que terá um
número maior de estaleiros vir-
tuais ou com atrasos. “Se o Ala-
goas não ficar pronto, temos o
Mauá como opção.”

No fim de semana, Graça vol-
tou a mostrar preocupação com
a situação dos estaleiros, men-
cionando também os que já es-
tão em operação, mas andam as-
soberbados com encomendas.
Segundo ela, todos os estaleiros
envolvidos com as 33 sondas ti-
ram seu sono, e não apenas o
Atlântico Sul (EAS, em Pernam-
buco). O estaleiro, que enfrenta
atrasos na entrega de navios à
Transpetro e problemas de ges-
tão, perdeu neste mês o sócio
com conhecimento para tocar
os projetos a tempo, a Samsung.
Agora, o EAS procura novos par-
ceiros tecnológicos, e negocia
com japoneses e poloneses.

No mês passado, o Estado
mostrou que o estaleiro Jurong
Aracruz (ES), responsável por
outras seis sondas, nem sequer
havia iniciado os trabalhos de ter-
raplenagem, apesar de já ter a li-
cença de instalação.

● Criatividade

Empresas querem
incentivar os
desenvolvedores a
criar software para
o Windows Phone

BLOOMBERG NEWS

James Murdoch, da News Corp.,
renunciou à diretoria de outros
três conselhos de administração
de empresas do grupo, no esfor-
ço para cortar laços com a divi-
são britânica de jornais da com-
panhia, em meio a um escândalo
de grampos telefônicos.

Em 21 de março, Murdoch saiu
do conselho da Times Newspa-
pers Holdings, entidade criada
por seu pai, Rupert, para assegu-
rar a independência editorial do
Times quando ele adquiriu o jor-

nal em 1981, segundo um docu-
mento encaminhado à Britain’s
Companies House. Ele renun-
ciou também à diretoria da
Newscorp Investments e da
News International Publishers
Limited, duas unidades da divi-
são britânica da News Corp.

Murdoch desistiu de vários
postos influentes no momento
em que parlamentares britâni-
cos preparam um relatório so-
bre seu papel no escândalo de
grampos telefônicos que abalou
a News Corp. e acarretou o fecha-
mento do tabloide News of the

World no ano passado.
A casa de leilões Sotheby’s co-

municou em 16 de março que
Murdoch sairá do seu conselho.
Ele também renunciou do conse-
lho da GlaxoSmithKline em ja-
neiro e deixou de ser o presiden-
te executivo da News Internacio-
nal, unidade britânica da News
Corp., que publica o jornal Ti-
mes, no mês passado.

A News Corp., cujos escritó-
rios centrais ficam em Nova
York, disse que Murdoch, de 39
anos, se concentrará em seu car-
go principal como vice-presiden-
te das operações internacionais
de televisão da companhia. Mas
Murdoch enfrenta também pedi-
dos de investidores para sair do
conselho da News Corp. e da pre-
sidência da empresa de TV paga

British Sky Broadcasting Group.
A News Corp não quis comentar
a questão.

O futuro de Murdoch na
BSkyB depende de um relatório
que os parlamentares britânicos
estão preparando sobre o escân-
dalo dos grampos. O episódio le-
vou a News Corp. a fechar o
News of the World e desistir de
sua oferta de 7,8 bilhões de libras
(US$ 12,4 bilhões) pelo controle
da BSkyB, a maior companhia de
TV paga do Reino Unido.

O órgão britânico regulador
da mídia, Ofcom, levará em con-
sideração o relatório parlamen-
tar quando avaliar se James Mur-
doch é “idôneo e competente”
para ter uma licença de radiodi-
fusão em nome da BSkyB./

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

US$ 95 bi
é o custo estimado para a cons-
trução das 33 sondas de perfura-
ção previstas pela Petrobrás

US$ 500 mil
deverá ser o aluguel diário dos
equipamentos

PIERRE FERRAGU
ANALISTA DA
SANFORD C. BERNSTEIN
“O interesse de desenvolvedores
de aplicativos móveis pela
plataforma Windows tem sido
fraca nos últimos dois anos, sem
sinal de melhora.”

PAINEL NEGÓCIOS

Produtos e Serviços
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




