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Matéria de capa

A explosão dos tablets e smart-
phones trouxe mudanças pro-
fundas no mercado de software.
A computação móvel tem como
base os aplicativos que permi-
tem personalizar os aparelhos.
Alguns são gratuitos, e remune-
rados por publicidade. Outros
são pagos.

Para os desenvolvedores de
software, isso se torna um desa-
fio. Eles precisam criar uma ver-
são para cada sistema operacio-
nal. A App Store, da Apple, tem
cerca de 550 mil opções disponí-
veis. O Google Play, para disposi-
tivos Android, 450 mil. O Win-
dows Phone Marketplace, da Mi-
crosoft, 90 mil.

“O Brasil já é o décimo maior
mercado de smartphones do

mundo e deve chegar a quarto
maior mercado em 2016”, afir-
mou Priscila Grison, gerente de
Desenvolvimento de Negócios
do Mobile Entertainment Fo-
rum Latin America. “Recebe-
mos contatos constantes de em-
presas internacionais de aplicati-
vos que querem vir ao Brasil.”

A brasileira Mowa criou um
serviço, chamado Universo
(http://universo.mobi), para
que qualquer pessoa possa criar
seu aplicativo, gratuitamente,
sem necessidade de saber pro-
gramação. “Acabamos de ultra-
passar 10 mil aplicativos”, afir-
mou Guilherme Santa Rosa, só-
cio da Mowa.

O serviço gera três versões do
aplicativo: iPhone, Android e Ja-

va. O modelo de negócios da em-
presa é gerar receitas de publici-
dade, distribuída nos aplicativos
gratuitos. A Mowa prepara uma
nova versão do serviço, desta
vez paga, para quem não quiser
que seu aplicativo exiba os anún-
cios. “Queremos ter 1 mil usuá-
rios pagantes em dois ou três me-
ses”, disse Santa Rosa.

A Fila Express foi uma empre-
sa iniciante de tecnologia sele-
cionada pela Telefônica no proje-
to Wayra, em que as startups se-
lecionadas recebem investimen-
to e suporte de gestão e tecnolo-
gia. A empresa surgiu há um ano,
com a ideia de integrar os siste-
mas de reservas de mesa de res-
taurante ao celular.

O sistema está funcionando
por mensagens de texto. “O pró-
ximo passo são os aplicativos”,
disse Jan Christian, um dos fun-
dadores da empresa. “Vamos lan-
çar Android e iOS (Apple), e de-
pois BlackBerry.” / R.C.
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Nunca a Microsoft viveu um mo-
mento de mercado tão desafian-
te. Com a ascensão dos tablets e
dos smartphones, a empresa
tem uma posição pequena no
segmento que mais cresce, en-
quanto enxerga o seu mercado
principal, o de PCs, estagnar ou
até cair.

A maior empresa de software
do mundo aposta todas as suas
fichas no Windows 8, nova ver-
são do sistema operacional pre-
sente em mais de 90% dos PCs
do mundo, para começar a virar
o jogo. Mas não vai ser fácil. Ape-
sar de elogiado, seu sistema ope-
racional para celulares, o Win-
dows Phone, ficou com uma fa-
tia de somente 2% das vendas
mundiais de smartphones no pri-
meiro trimestre, segundo a con-
sultoria Gartner. Em tablets, a
empresa nem aparece.

“Olhamos estrategicamente
para o mercado de celulares”,
afirmou Kevin Turner, diretor
mundial de operações da Micro-
soft, que visitou o Brasil na sema-
na passada. No prédio em que a
empresa inaugurou, em janeiro,
seu centro de tecnologia, em São
Paulo, Turner contou que costu-
ma vir ao País todo ano. “Esta é
minha sétima visita seguida.
Atualmente, o Brasil é o que
mais cresce entre os grandes
mercados do mundo. ”

Turner está animado com o
lançamento do Windows 8, que
ainda não teve sua data anuncia-
da. “Achamos que é o maior lan-
çamento da história da Micro-
soft”, disse o executivo. A expec-
tativa é que ele seja lançado ain-
da este ano, três anos depois do
Windows 7, a versão mais recen-
te, que chegou ao mercado em
outubro de 2009.

O Windows 8 incorpora o re-
curso de tela sensível ao toque, e
a interface Metro, em que a tela é
dividida em quadrados e retângu-
los, já adotada no Windows Pho-
ne e no videogame Xbox 360. “Pe-
la primeira vez, com o Windows
8, teremos a mesma interface do
usuário do smartphone e do ta-
blet ao laptop, ao desktop e à tele-
visão”, disse Turner. “Será o úni-
co sistema operacional do mer-
cado com uma mesma interface
do usuário. Ele permite mudar

do consumo para a criação de in-
formação de forma muito sim-
ples. Com o aperto de um botão,
é possível mudar do ambiente
do seu desktop para um ambien-
te de tela sensível ao toque.”

O sistema operacional tam-
bém vai rodar em processadores
Intel x86 (presentes em compu-
tadores de mesa e portáteis) e
em chips de arquitetura ARM
(que equipam celulares inteli-
gentes e tablets). “A possibilida-
de de transitar entre essas duas
arquiteturas o torna muito espe-
cial e muito único”, disse o dire-
tor mundial de operações.

Virada. A história da Microsoft
tem casos de mudanças radicais.
Talvez a mais famosa seja a vira-
da que a empresa fez para a web,
logo depois do surgimento me-
teórico da concorrente Netsca-
pe,que lançou o primeiro navega-
dor de sucesso. Em maio de 1996,
Bill Gates, queainda estavaà fren-
te da empresa que fundou (hoje
ele está aposentado, cuidando de
sua fundação), enviou a seus exe-
cutivos um memorando sobre a
“onda gigantesca da internet”.

Nesse documento, Gates iden-
tificavaa Netscape como um “no-
vo competidor nascido na inter-
net” e atribuía à rede mundial o
“mais alto grau de importância”.
O resultado foi o lançamento do
Internet Explorer e sua integra-
ção aoWindows, aqueda daNets-
cape e um processo movido pelo
Departamento de Justiça dos Es-
tados Unidos. Apesar da ação an-
titruste (que acabou num acor-
do), a estratégia teve um enorme
sucesso, e representou uma vira-
da radical da empresa.

Em outros casos, em que a mu-
dança não teve essa magnitude,
os resultados não foram tão satis-
fatórios. O buscador Bing foi
criado como uma resposta ao
Google. Apesar de ter consegui-
do uma boa posição (segundo lu-
gar nos Estados Unidos), ainda
está longe de ameaçar o líder. O
tocador de música digital Zune,
da Microsoft, chegou ao merca-
do para concorrer com o iPod, da
Apple, mas nunca conquistou
uma fatia representativa do mer-
cado. O Windows Phone, apesar
das críticas favoráveis, ainda es-
tá bem atrás do iPhone, da
Apple, e dos aparelhos com o An-

droid, software do Google.
Em comum com a estratégia

de 1996, a Microsoft aposta na
sua maior força, o Windows, pa-
ra alavancar sua posição em no-
vos mercados. O novo sistema
operacional, no entanto, não pa-
rece representar uma guinada ra-
dical da empresa, como aconte-
ceu há 12 anos na guerra dos
browsers (programas que permi-
tem navegar na internet). Ele tal-
vez seja mais uma evolução de
produtos anteriores da empresa,
com mira em mercados novos.

Divisões. Se você quiser tirar
Kevin Turner do sério, diga a ele
que a Microsoft só faz dinheiro
com Windows e Office. “Isso
não está correto, não senhor. Fa-
zemos muito dinheiro com en-
tretenimento, com o Xbox. E
uma de nossas maiores fontes de
receita é o software para servido-
res e infraestrutura. Existem
Windows, Office, entretenimen-
to, servidores e ferramentas, to-
das essas divisões são muito lu-
crativas”, disse o executivo.

E o portal MSN e o buscador
Bing? “A nossa área online não
faz dinheiro”, admitiu Turner.
“Estamos investindo no longo
prazo. Amamos o negócio de bus-
cas e de publicidade digital. Con-
tinuaremos a investir. As perdas
estão diminuindo a cada ano e
isso deve continuar. É um novo
modelo de negócios muito estra-
tégico para nós.”

O jornal The New York Times
chegou a noticiar que a Micro-
soft tentou vender, no ano passa-
do, o Bing para o Facebook.
“Não é verdade”, disse Turner.
Mas de onde surge esse tipo de
informação? “Queria saber, meu
amigo, para fazer alguma coisa a
respeito”, afirmou o executivo,
rindo. “Provavelmente não sou
a melhor pessoa para se pergun-
tar como os rumores come-
çam.”

Dilema. Clayton Christensen,
professor de Harvard, é autor de
um clássico de administração
chamado O Dilema da Inovação.
No livro, ele argumenta que as
características que fazem uma
empresa ser forte em determina-
do mercado atrapalham sua
adaptação a uma nova situação,
quando o mercado muda.

Esse dilema é enfrentado pela
Microsoft todos os dias. Apesar
da participação pequena em celu-
lares, sua posição geral é invejá-
vel, com o domínio que mantém
no mercado de PCs. O Windows,
o Office e – como disse Turner –

software para servidores são má-
quinas de fazer dinheiro.

Além da computação móvel, a
empresa enfrenta o desafio de
crescer em computação em nu-
vem. Por ser um mercado ainda
mais novo, as posições ainda es-
tão bem menos consolidadas.
“Abrimos um centro de dados
no Brasil porque realmente que-
remos ser grandes em serviços
de nuvem”, disse Turner. “Um
cliente, Lojas Renner, recente-
mente adotou a nossa platafor-
ma Office 365, trocou o Google
pela Microsoft. Somos muito or-
gulhosos disso.”

Na onda.
Guilherme
Santa Rosa
lançou
serviço
para criar
aplicativos

Microsoft
enfrenta
desafio
MÓVEL

Visita. Kevin
Turner, que
vem todo
ano ao
Brasil,
ressalta que
o País é o
que mais
cresce entre
os grandes
mercados

Gigante do software para PCs prepara o
lançamento do Windows 8 e tenta
ganhar espaço no mercado de tablets
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 maio 2012, Negócios, p. N3.




