
A Adobe Systems, desenvolve-
dora dos softwares Photoshop e
Acrobat, reduziu sua previsão
de fatruamento para o ano fiscal
por causa da queda nas vendas
na Eruropa. A companhia proje-
ta crescimento nas vendas en-
tre 6% a 7% neste ano, alcan-
çando até US$ 4,47 bilhões. A
previsão anterior era de alta de
até 8% nas vendas.

A empresa registrou uma
queda no lucro do segundo tri-
mestre para US$ 223,9 mi-
lhões, ante US$ 229,4 milhões
no mesmo período do ano pas-
sado. A receita no período al-
cançou US$ 1,12 bilhão.
Ontem, a Adobe lançou seu

pacote de produtos Creative
Suite versão 6 — que inclui os
programas Photoshop, Illustra-
tor, InDesign, Flash e Drea-
mweaver — e o Creative Cloud,
baseado na nuvem.
As vendas da Adobe tipica-

mente crescem após uma atua-
lização do Creative Suite, mas
analistas têm dito que essa ele-
vação pode ser menor do que
no passado porque clientes
que mudarão para o novo ser-
viço não comprarão o softwa-
re imediatamente.
“Estamos tentando ser pru-

dentes sobre a demanda euro-
peia e o atual impacto do que
está acontecendo na Europa”,
disse o vice-presidente finan-
ceiro, Mark Garrett, em tele-
conferência. ■ Reuters

A fabricante de chips AMDman-
tém a expectativa de crescer
seu faturamento em70%noBra-
sil até 2014, segundo o gerente-
geral daAMDBrasil e vice-presi-
dente da AMD América Latina,
Ronaldo Miranda. “De 2010 a
2011 nosso faturamento cresceu
37%. A gente teve como foco
um incremento nos resultados.
No primeiro ano tínhamos espa-
ço para ocupar, obviamente
nossso concorrente já começou

a se posicionar, mas a gente
tem oportunidades de merca-
do”, disse Miranda.
O executivo citou dados do

instituto de pesquisas GFK, de
abril de 2011 ao mesmo mês de
2012, segundo os quais a AMD
dobrou sua participação nas
vendas de equipamentos no va-
rejo no Brasil, concentrando
27%da comercialização de note-
books. Em abril do ano passa-
do, a empresa tinha umapartici-
pação de 11%. A empresa lan-
çou uma segunda geração de
processadores mais velozes pa-
ra computadores. ■ Reuters

O novo sistema operacional da
Microsoft para celulares será de-
senvolvido sobre o mesmo nú-
cleo de software que a futura
versão doWindows para compu-
tadores e tablets que a empresa
está desenvolvendo.
A companhia americana, que

está correndo para reduzir a dis-
tância que a separa do iPhone
da Apple e dos aparelhos com o
sistema Android do Google, in-
formou que o núcleo comum
significa que os usuários terão
uma opção maior de escolha de
celulares e aplicativos e que se-
rão capazes de alternar o uso en-
tremúltiplos dispositivos de for-
ma mais simples.
A estratégia da empresa foi

anunciada depois que a Micro-
soft lançou o tablet Surface na
segunda-feira, em um esforço
para responder a liderança do
iPad da Apple no segmento.
Em evento em San Francisco

ontem, a Microsoft anunciou
oficialmente seu novo sistema
operacional para celulares, cha-
mado de Windows Phone 8.

Marcado para ser lançado em
dezembro, a nova plataforma
fará com que o “aparelho co-
nheça seu usuário e traga mais
conteúdo e informação relevan-
te para ele”, de acordo com Ter-
ry Mireson, vice-presidente do
Windows Phone.
OWindows Phone 8 tem apa-

rência muito similar à do Win-
dows 8, projetado para ser exe-
cutado tanto em tablets quanto

em PCs e que deve ser lançado
por volta de outubro. Ambos os
sistemas são baseados em blo-
cos sensíveis a toques que são
atualizados com informações
em tempo real, por exemplo,
com mensagens publicadas no
Facebook ou com emails.
O novo sistema para celula-

res da gigante do software vai
incluir mapas e navegação por
GPS da Nokia. O sistema tam-
bém terá recursos de comunica-
ção sem fio à curta distância, o
que permitirá transferência rá-
pida e sem fio de dados e transa-
ções financeiras.

Vendas em marcha lenta
Os celulares com Windows têm
recebido boas críticas, mas ain-
da não fizeram sucesso no mer-
cado, principalmente porque
há ainda relativamente poucos
aplicativos disponíveis para a
plataforma em comparação aos
celulares Apple e Android.
A promessa é agradar a to-

dos. Para os consumidores exis-
tirá uma opção maior de esco-
lha de aparelhos da compa-
nhia,mais capacidades, melho-
res preços e mais aplicativos. A

Microsoft espera que o núcleo
comum do sistema torne mais
simples para desenvolvedores
de software criarem aplicativos
para ambas as plataformas,
com mínimos ajustes. Já para
as parceiras de hardware, a Mi-
crosoft afirmou que entregará
o código comum, o que melho-
rará o preço de fabricação dos
dispositivos, vida de bateria,
qualidade e performance.

A gigante do software inves-
tiu bilhões de dólares na tenta-
tiva de se firmar no mercado
de telefonia, que muitos veem
como essencial para o futuro
da computação, mas ainda não
está entre os principais nomes
do setor. A companhia teve
apenas 2% do mercado mun-
dial de smartphones no ano
passado, de acordo com a con-
sultoria Gartner. ■
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AMDpretende crescer 70%
nomercado brasileiro até 2014
Segunda maior fabricante de
chips do mundo tem 27% de
participação no varejo nacional

BALANÇO

Everis registracrescimento de 15% no ano
passadoe estima alta de 25% para 2012

TVPORASSINATURA

Brasil encerra maiocom 14,3 milhões de
assinantes de TV paga, segundo Anatel

Rakesh Vaghela/SXC

Adobe Systems estima crescer
até 7% este ano, com
faturamento de US$ 4,47 bilhões

Chris Ratcliffe/Bloomberg

NovoWindows
aproxima televisão,
celular e tablet

Fabricante do Photoshop reduz
previsão de vendas em2012

O setor de TV paga teve 336,4 mil adições em maio, um avanço
de 2,41% em relação a abril, informou a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). Assim, o país fechou o mês com
14,3 milhões de domicílios com o serviço. Em 12 meses foram adicionadas
3,4 milhões de novas assinaturas, sendo 1,5 milhão em 2012. São
cobertos com o serviços mais de 45 milhões de habitantes. Reuters

A Everis registrou um crescimento de 15% em 2011, e para 2012,
a expectativa da empresa é crescer 25%, por meio da diversificação
dos segmentos de atuação, fortemente apoiada em projetos de
outsourcing, que representam hoje mais 65% da receita total da
companhia. Sendo assim, o planejamento estratégico visa expandir
estas atividades para o segmento financeiro e da indústria.

EMPRESAS

Microsoft apresenta sistema operacional para smartphones que
facilita a atualização de informações com outros equipamentos
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Participação dos sistemas 
operacionais para celulares
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