
Microsoft e Nokia estão prepa-
rando sua melhor, e possivel-
mente última, tentativa de
avançar com força no mercado
de smartphones atualmente do-
minado por Apple e aparelhos
com o sistema operacional An-
droid, do Google.

Se os novos aparelhos Lumia
não tiverem apelo entre consu-
midores quando forem revela-
dos na próxima quarta-feira, is-
so pode implicar o fim para a
Nokia e um sério golpe sobre as
tentativas da Microsoft, sob co-
mando de Steve Ballmer, de re-
cuperar sua posição no merca-
do de telefonia móvel, afirma-
ram analistas e investidores.

“As apostas são muito altas",
disse o analistas Michael Walk-
ley, da Canaccord Genuity. "A
Nokia está apostando tudo no
Windows e se isso não tiver su-
cesso, o próximo passo pode ser
fazer o que for melhor para os
acionistas e isso poderá incluir
a venda de ativos importantes
ou venda da companhia toda”.

A fabricante finlandesa de celu-
lares registrou mais de ¤ 3 bilhões
em prejuízos operacionais nos úl-
timos 18 meses, o que forçou a
empresa a cortar 10 mil empre-
gos e a buscar vendas de ativos.

A participação da Nokia no
mercado global de smartpho-
nes despencou de 50%, durante
o auge da empresa antes do lan-
çamento do iPhone em 2007,
para menos de 10%.

Para a Microsoft, um bem su-
cedido lançamento da linha Lu-
mia convenceria mais fabrican-
tes de celulares e operadoras a
apoiar seu sistema operacional,

que é baseado no mesmo códi-
go que o futuro Windows 8 e
promete performance mais rá-
pida e tela que pode ser perso-
nalizada pelo usuário.

Os celulares Windows captu-
raram apenas 3,7% do mercado
global de smartphones, segun-
do a empresa de pesquisa Stra-
tegy Analytics. Os modelos
com Android têm 68%, en-
quanto a Apple registra 17%.

Os novos aparelhos Lumia
chegarão ao mercado em um
momento em que o mundo do
Android é atingido por batalha
jurídica e enquanto o BlackBer-
ry, da Research In Motion, con-
tinua em declínio.

Um juiz da Califórnia decidiu
na semana passada que alguns
dos modelos de smartphones
Android da Samsung Electro-
nics copiaram características
do iPhone, o que pode resultar
em proibição de importações e
fazer os fabricantes de celulares
a colocarem mais recursos em
modelos com Windows.

O julgamento abriu uma jane-
la para a Microsoft explorar,
mas a empresa precisa primei-
ro encontrar apelo entre os
usuários. “O Windows Phone
realmente tem que ficar em pé
por si próprio, precisa ter apelo
para os consumidores”, disse
Jack Gold, analista independen-
te do setor de telefonia móvel
que administra a consultoria J.
Gold Associates.

A Nokia deve lançar dois no-
vos celulares Lumia em 5 de se-
tembro, no mesmo dia em que
a Motorola, agora controlada
pelo Google, também vai reve-

lar um novo produto.Além dis-
so, a Amazon deve lançar no-
vos tablets Kindle em 6 de se-
tembro, e pouco depois o mer-
cado avalia que a Apple vai re-
velar o mais novo modelo do
iPhone em 12 de setembro.

O modelo mais caro dos dois
Lumias será comparado com o

iPhone. O mercado espera que
o aparelho tenha uma tela
maior e mais brilhante, câme-
ras potentes em ambos os lados,
chips Qualcomm de dois nú-
cleos, recurso de chamada pela
Internet via Skype, reconheci-
mento de voz, tecnologia de
transferência de dados à curta

distância para pagamentos sem
fio e mapas para navegação.

Mas o Lumia precisará de al-
go completamente diferente
para superar o iPhone e o An-
droid. “Eles estão muito
atrás”, disse Sid Parakh, ana-
lista do fundo McAdams Wri-
ght Ragen. ■ Reuters

A Tim foi condenada pela 16ª
vara cível do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul a pagar
uma multa de R$ 500 mil, como
forma de indenização por danos
ao direito dos consumidores. A
decisão é referente a uma ação
ajuizada pela Promotoria de Jus-
tiça de Defesa do Consumidor

de Porto Alegre em junho de
2010. Segundo o Ministério Pú-
blico do Estado, ações seme-
lhantes contra outras operado-
ras também estão em tramita-
ção. A decisão possibilita ao con-
sumidor a rescisão do contrato,
com isenção da multa, ou a resti-
tuição imediata da quantia pa-

ga, com correção dos valores,
quando constatada a deficiên-
cia da qualidade do serviço.

Também foi determinado
que a operadora informe aos
clientes o porcentual mínimo
da velocidade de acesso que ga-
rante contratualmente, as cir-
cunstâncias que possam acar-

retar a redução da velocidade
contratada, bem como as loca-
lidades que são abrangidas pe-
la tecnologia 3G. As informa-
ções devem ser oferecidas ao
consumidor em todos os
meios de comunicação e nos
pontos de venda dos serviços

Em julho, as quatro operado-

ras que prestam serviços no
Rio Grande do Sul (Vivo, Claro,
TIM e Oi) foram impedidas pe-
lo Procon de Porto Alegre de
vender novas linhas de celular
e banda larga, por não cumpri-
rem o mínimo contratado e des-
respeitarem os direitos do con-
sumidor. ■ Agência Estado
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Gap traz butique de moda on-line Piperlime
para o mundo real com loja em Nova York

Aaron M. Sprecher/Bloomberg

Divulgação

Tim é multada em R$ 500 mil por tribunal gaúcho

Mercado de celular pode se
redesenhar com o novo Lumia

A Piperlime, butique de moda on-line da Gap, vai fazer o caminho
contrário e estrear no mundo real. A primeira loja física da marca
está prevista para abrir as portas nesta quinta-feira (6) na Soho, em
Nova York. A loja terá mais de 800 itens, incluindo sapatos, roupas e
joias a preços de US$ 49 a US$ 600. A Piperlime dentro dos negócios
da Gap, é a unidade que mais cresce em vendas. Bloomberg

EMPRESAS

Nokia e Microsoft dão importante passo esta semana com o lançamento do aparelho, considerado a melhor
e, talvez, a última tentativa de ambas avançarem em smartphones, dominado pela Apple e pelo Android

Ballmer,daMicrosoft: janeladeoportunidadecombatalha jurídicaqueatingeoAndroid,daGoogle
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