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INTERNACIONAL

A Caterpillar, fabricante de 
máquinas e motores dos EUA, 
divulgou um lucro de US$ 1,7 
bilhão no terceiro trimestre, 
49% maior que um ano antes. 
Apesar do aumento, a empresa 
baixou suas previsões de lucros 
e vendas totais em 2012 já que 
revendedores estão reduzindo 
pedidos para encolher estoques.

A Siemens, conglomerado 
industrial da Alemanha, anun-
ciou ontem que vai vender seu 
negócio de energia solar devido 
ao crescimento lento e forte 
pressão sobre os preços. A ini-
ciativa á parte de um programa 
para aumentar a lucratividade. 
A empresa afirmou que já está 
conversando com potenciais 
compradores.

A petrolífera britânica BP 
confirmou que vai vender sua 
participação de 50% na sua 
sociedade na Rússia, a TNK-BP, 
para a também russa Rosneft. 
A BP receberá US$ 26,8 bilhões 
em dinheiro e ações, ganhando 
uma fatia de quase 20% na Ros-
neft e mantendo sua presença 
na Rússia. A Rosneft pagará 
ainda US$ 28 bilhões pelos 
outros 50% da TNK-BP, perten-
cente a um grupo de bilionários 
russos com que a BP vinda tendo 
uma relação problemática.

A Toyota Industries, empresa 
de transporte do mesmo grupo 
da montadora japonesa, infor-
mou que vai adquirir a ame-
ricana Cascade, fabricante de 
equipamento para manuseio de 
cargas, por US$ 759 milhões. A 
empresa japonesa está procu-
rando se expandir no exterior.

A Yahoo, empresa americana 
de internet, divulgou lucro de 
US$ 3,16 bilhões no terceiro tri-
mestre, ante lucro de US$ 293,3 
milhões um ano antes. O resul-
tado recebeu um impulso de 
ganhos resultantes da venda da 
empresa chinesa Alibaba e foi o 
primeiro que a empresa divul-
gou sob o comando da diretora-
presidente Marissa Meyer. 

A Pfizer, farmacêutica dos EUA, 
anunciou que pretende com-
prar a americana NextWave, de 
capital fechado, por cerca de 
US$ 700 milhões. A NextWave, 
que desenvolve remédios para o 
transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade, possibili-
tará à Pfeizer entrar no mercado 
de tratamentos para a síndrome.  

A Monsanto, empresa ameri-
cana de agricultura e biotecno-
logia, não enfrentará oposição 
da França para vender milho 
transgênico na União Europeia, 
afirmou ontem o governo fran-
cês. Este voltou atrás na sua posi-
ção depois que os reguladores 
do país apontaram erros num 
estudo com ratos que associou o 
milho modificado ao câncer.

A Philips, fabricante holandesa 
de eletrônicos, divulgou um 
lucro de US$ 220 milhões no ter-
ceiro trimestre, mais que o dobro 
do registrado um ano antes, 
quando o resultado incluiu um 
prejuízo na unidade de televi-
sores da empresa, vendida este 
ano. As vendas subiram 14% no 
período. Frans van Houten, o 
diretor-presidente, alertou para 
uma queda na demanda por ele-
trodomésticos nos EUA.

REGIONAL

A BMW confirmou ontem que 
planeja construir uma fábrica 
na região de Joinville que cus-
tará cerca de US$ 260 milhões. 
A nova fábrica, que vai empre-
gar mil pessoas e produzir até 
30.000 veículos por ano, é parte 
do esforço da montadora alemã 
de aumentar sua capacidade 
em mercados emergentes e 
aproveitar o crescimento da 
demanda por carros de luxo na 
América do Sul.

A Unacem, maior fabricante de 
cimento do Peru, divulgou um 
lucro de US$ 27 milhões no ter-
ceiro trimestre, 67% maior que 
um ano antes. O resultado foi 
ajudado por um grande salto nas 
vendas.  A produção subiu 13,2% 
no período. A Unacem nasceu da 
fusão este ano da Cementos Lima 
com a Cemento Andino.

O bilionário Eike Batista aumen-
tou sua participação na mine-
radora MMX ,de pouco  menos 
de 42% um ano atrás para 46,4%, 
informou ontem a empresa em 
documentos enviados à CVM.

A Mercedez-Benz pode ser 
outra montadora alemã a cons-
truir uma nova fábrica no Brasil, 
disse ontem o diretor da filial 
brasileira. A empresa tomará 
uma decisão até o fim do ano.

Autoridades da Argentina 
informaram que os marinhei-
ros da ARA Libertad, a fragata 
argentina apreendida há 20 dias 
na Gana, começarão a deixar o 
país hoje. O navio foi confiscado 
pela Justiça ganesa devido a 
uma suposta dívida da Argen-
tina para com o fundo de inves-
timento NML Capital.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Microsoft usa tática de rivais em versão móvel
Don Clark e  Ben Worthen
The Wall Street Journal

A Microsoft Corp. está testando 
novas táticas para reformular seu 
sistema para a era de plataformas 
móveis. No processo, a reação que 
vem obtendo de fabricantes de 
computadores e outras empresas 
tradicionalmente aliadas vai da 
empolgação à consternação.

A empresa, que planeja lançar 
mundialmente uma nova versão 
do Windows nesta sexta-feira, 
parece estar aprendendo com a 
Apple Inc. e a Google Inc., pois 
está apostando em comandos 
por toque e aplicativos, novida-
des que o consumidor abraçou 
em smartphones e tablets.

Outra novidade da Microsoft é 
uma segunda versão do Windows 
para processadores que conso-
mem menos energia — tecnolo-
gia que evoluiu do celular. Essa 
tacada gerou certo mal estar com 
a Intel, velha parceira em proces-
sadores. Além disso, criou brechas 
para outras fabricantes de chips 
até aqui excluídas do mercado de 
microcomputadores.

“É um cenário totalmente novo 
para gente como nós”, diz Anand 
Chandrasekher, diretor de marke-
ting da Qualcomm Inc., que está 
fornecendo processadores para 
parte dos dispositivos com Win-
dows que serão lançados.

Não é só nisso que a Microsoft 
está seguindo os passos de Apple 
e Google. A empresa também vai 
lançar na sexta um tablet — o Sur-
face — com sua própria marca. 

Pressão para mudar não falta. 
A venda de computadores, para 
os quais a Microsoft há muito é a 
principal fornecedora de softwa-
re, vem despencando, à medida 
que o consumidor passa a prio-

rizar smartphones e tablets. A 
Microsoft e a Intel estão apos-
tando que o novo Windows com 
recursos de toque vai apelar prin-
cipalmente para clientes corpo-
rativos e incentivar o desenvolvi-
mento de tablets com sistema 
Windows, notebooks com telas 
sensíveis a toque e híbridos de 
laptop e tablet.

“Agora sim vai começar a jor-
rar inovação”, disse Paul Otelli-
ni, diretor-presidente da Intel, 
em uma teleconferência recente. 
Otellini acrescentou, contudo, 
que fabricantes de hardwa-
re vinham mostrando cautela, 
criando um volume menor de 
novos sistemas do que o típico às 
vésperas da chegada de uma nova 
versão do Windows.

O preço pode ser um obstácu-
lo. A Apple lança hoje uma ver-
são menor do iPad, cujo modelo 
mais recente custa, em sua versão 
mais básica, US$ 499. Hoje, há 
tablets equipados com o software 
Android, da Google, por US$ 149. 
Por outro lado, fabricantes de 
computadores estão anunciando 

o tablet com Windows por valo-
res entre US$ 600 e mais de US$ 
1.000 (todos os preços se referem 
ao mercado americano).

Outra dúvida envolve a decisão 
da Microsoft de lançar duas ver-
sões do software — o Windows 8 
para processadores x86 tradicio-
nais da Intel e da Advanced Micro 
Devices Inc., e o Windows RT para 
chips de celular que Qualcomm, 
Nvidia Corp. e Texas Instruments 
Inc. fabricam sob licença da ARM 
Holdings PLC.

Segundo informou a Microsoft, 
os chips da ARM terão recursos 
para poupar bateria. Um deles 
seria um certo “standby conec-
tado”, um modo novo projetado 
para permitir que o aparelho 
funcione por semanas com uma 
única carga de bateria, pois a 
tela do aparelho fica apagada 
enquanto chegam e-mails.

A Intel já avisou, no entanto, 
que pode fazer o mesmo com 
uma linha de processadores da 
empresa, o Atom.

Já o Windows 8 tem uma van-
tagem mais óbvia: pode rodar 
tanto aplicativos novos para 
celular como programas anterio-
res para Windows. O Windows RT 
não é compatível com programas 
populares mais antigos, como o 
iTunes, da Apple.

Por ora, somente cinco empre-
sas anunciaram o lançamento 
de aparelhos para Windows RT: 
Dell Inc., Samsung Electronics 
Co., Lenovo Group Ltd., a Asustek 
Computer Inc. e Microsoft (no 
caso, o tablet Surface, que tam-
bém deve sair em versões x86). 
O mercado já espera muito mais 
aparelhos para Windows 8.

A Toshiba Corp. trabalhou com 
a Texas Instruments no projeto de 
um aparelho com chip da ARM, 

mas disse que não quis ir em fren-
te. Outras, como as fabricantes de 
computadores Hewlett-Packard 
Co., Acer Inc. e Fujitsu Ltd., deci-
diram não apostar na tecnologia.

“Ainda acreditamos que o mer-
cado vai estar no ambiente [Intel] 
x86”, disse Sumit Agnihotry, dire-
tor de marketing da Acer.

A Microsoft criou tensão no 
mercado ao exigir que fabrican-
tes de processadores elejam umas 
duas fabricantes de computado-
res ou aparelhos móveis como 
principais parceiras. A ideia, ado-
tada pelo Google, é garantir que 
hardware e software funcionem 
bem juntos.

Executivos da indústria de pro-
cessadores disseram, no entanto, 
que detestam dar tratamento pre-
ferencial a um ou outro parceiro 
em detrimento dos outros.

Além disso, a Microsoft pegou 
de surpresa fabricantes de com-
putadores ao anunciar, em junho, 
que lançaria um tablet próprio.

Um porta-voz da Microsoft se 
recusou a responder a maioria 
das perguntas feitas sobre o Sur-
face e o processo de desenvol-
vimento da empresa. Segundo 
ele, no entanto, “a Microsoft tra-
balhou em estreita colaboração 
com [seus] parceiros de hardware 
para deixar mais de mil sistemas 
prontos para o lançamento do 
Windows 8”.

Certos fabricantes de aparelhos 
não veem a concorrência do Sur-
face como um problema. A Dell 
pretende lançar um tablet no sis-
tema RT para o grande público, 
que provavelmente levará o apa-
relho para o trabalho, disse David 
Lord, diretor de marketing na 
divisão de micros da Dell. “Temos 
um monte de clientes muito inte-
ressados   nisso”, disse. 
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As maiores empresas ameri-
canas estão divulgando vendas 
trimestrais mais baixas pela pri-
meira vez em três anos. É um sinal 
abrangente, e sombrio, da saúde 
da economia global.

A McDonald’s Corp. já infor-
mou que sua receita caiu no ter-
ceiro trimestre, quando todos os 
principais mercados da maior 
rede de fast-food do mundo fica-
ram sob pressão. A gigante da 
tecnologia International Business 
Machines Corp. divulgou que sua 
receita caiu 5,4% e observou que 
os governos e as grandes empre-
sas que são seus clientes estão 
controlando mais os gastos.

A queda nas receitas preocu-
pam em especial os investidores 
que buscam um indicador da 
saúde da economia global, pois 
refletem a demanda subjacente. 
As empresas têm muitas alavan-
cas disponíveis para melhorar 
os lucros: podem vender bens, 
recomprar ações ou cortar custos. 
Mas é difícil melhorar as vendas, a 
menos que os consumidores e as 

empresas consumam mais.
As notícias nessa frente não têm 

sido boas. Empresas americanas 
que vendem desde refrigerantes a 
chips e equipamentos industriais 
vêm informando que a demanda 
continua incerta, o que realça o 
estado precário da economia mun-
dial e sugere que a recuperação 
será mais lenta do que se esperava.

Empresas dos EUA têm  
as piores vendas em anos

Leia artigo completo no site

Fonte: Thomson Reuters
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Seja qual for a reação do 
mundo à nova versão do Win-
dows, o sistema operacional da 
Microsoft Corp., a maior parte 
do crédito — ou da culpa — irá 
para Steven Sinofsky.

O discretíssimo papa do sof-
tware, praticante de ioga e ávido 
consumidor de teorias de gestão, 
vem escalando a hierarquia da 
Microsoft desde que ajudou a 
fazer de Bill Gates um fã da inter-
net no início da década de 1990.

Sinofsky deixou sua marca 
com o Office, o popular pacote 
de programas da empresa, e con-
seguiu dar um jeito no Windows 
depois que uma versão compli-
cada do sistema quase tirou a 
empresa dos trilhos em 2006.

Hoje, aos 47 anos, Sinofsky 
passa por uma prova de fogo: a 
saber, se a reforma radical que 
promoveu no Windows será 
capaz de restituir à Microsoft a 
relevância no universo da alta tec-
nologia e reconquistar gente que 
migrou para o iPad, da Apple Inc., 
e outras plataformas móveis.

Se o Windows 8, que estreia 
agora na sexta-feira, for um 
sucesso, seria um grande marco 
na trajetória de 23 anos de Sino-
fsky na Microsoft. E mais, selaria 
sua fama de um executivo capaz 
de tirar do papel projetos de 
engenharia enredados.

“O sucesso do Windows 8 vai 
determinar o futuro da empresa 
e — o que não me surpreenderia 
— [...] o de certos profissionais na 
Microsoft”, diz Brad Silverberg, 
investidor em tecnologia. Silver-
berg foi o executivo da Microsoft 
a cargo da iniciativa de desenvol-
vimento do Windows 95.

Alguns analistas da Microsoft 
apontam Sinofsky como um dos 
possíveis sucessores de Steve Ball-
mer no comando executivo da 
empresa. Já outras pessoas próxi-
mas à empresa dizem que a chan-
ce de Sinofsky um dia vir a ocupar 
a presidência executiva pode ser 
prejudicada por dúvidas quan-
to à sua capacidade de cooperar 
com outros executivos.

Sinofsky recusou pedidos de 
comentários para este artigo.

Na última campanha de desen-

volvimento, Sinofsky às vezes 
parecia se inspirar diretamente 
na cartilha de Steve Jobs, o faleci-
do cofundador da Apple Inc.

Segundo executivos do setor, a 
Microsoft e Sinofsky controlaram 
com rédea curta toda informação 
técnica e de marketing sobre o 
Windows 8, liberando informa-
ções em posts periódicos no blog 
de Sinofsky — um dos quais se 
estendeu por 8.500 palavras.

Sinofsky teria defendido um 
controle nos moldes do exerci-
do pela Apple quanto à integra-
ção do software com aparelhos 
— ditando detalhes normal-
mente deixados a fabricantes de 
computadores, como o grau de 
resolução de telas e o tempo de 
inicialização de um aparelho.

Sinofsky aprendeu sozinho a 
programar as primeiras versões 
de microcomputadores. Ele foi 
trabalhar na Microsoft em 1989 
como engenheiro de software, 
com diplomas em ciência da 
computação. De cara, chamou a 
atenção de Bill Gates, que deu ao 
rapaz o posto de “auxiliar técni-
co” para a pesquisa de tecnolo-
gias promissoras.

Durante uma visita, em 1994, 
à Universidade Cornell, onde se 
formou, Sinofsky escreveu a Gates 
discorrendo sobre o impacto que 
a nova tecnologia — a internet — 
vinha tendo na Cornell. Conver-

sas com Sinofsky e outras pessoas 
ajudaram a convencer Gates de 
que a Microsoft devia se preparar 
para a explosão da Web, segundo 
escreveu o próprio Gates.

Pouco tempo depois, no pri-
meiro cargo de chefia na empresa, 
Sinofsky ajudou a unificar feudos 
do Office em constante batalha e 
que resistiam a fazer que progra-
mas como Word e Excel interagis-
sem em perfeita harmonia.

“Ele usou uma mistura de per-
suasão, liderança, influência, 
pressão e, aqui e ali, umas paula-
das [metafóricas] na cabeça das 
pessoas”, disse Pete Higgins, um 
ex-diretor da equipe do Office.

Sinofsky aperfeiçoou o padrão 
pelo qual acabou conhecido: tra-
çar meticulosamente o roteiro de 
um projeto de software no início 
e, isso feito, exigir que todos sigam 
a rota traçada. Segundo pesso-
as que o conhecem, os métodos 
refletem seu interesse na inova-
ção e na gestão de empresas.

Há 14 anos, quando se ausen-
tou da Microsoft para um ano 
sabático, Sinofsky passou um 
semestre como professor visitan-
te na Harvard Business School.

“Ele trabalhou de verdade 
aqui”, disse Stefan Thomke, pro-
fessor com quem o executivo 
ministrou um curso de desen-
volvimento de produtos.

Em 2006, depois de Sinofsky 

ter ajudado a lançar quatro 
versões do Office no mercado, 
Ballmer colocou o executivo 
no comando da engenharia do 
Windows. A divisão seguia trau-
matizada com o Vista, a proble-
mática versão do Windows que 
levou séculos para ficar pronta e 
foi repudiada pelo público.

Gente que já trabalhou com 
Sinofsky diz que o executivo tem 
um círculo íntimo de confiden-
tes e é avesso a liberar informa-
ções sobre seus projetos.

Essa rédea curta obrigou cer-
tos executivos da Microsoft a se 
virar do avesso para garantir que 
o software sob o comando deles 
fosse bem integrado ao Windo-
ws 8, segundo pessoas a par do 
processo de desenvolvimento.

Há mais complicações, incluin-
do o desenvolvimento de uma 
variação — o Windows RT — para 
ser rodada em outros aparelhos.

Apesar de toda a pressão, 
Sinofsky tem aparentado calma 
antes do lançamento mundial 
do Windows 8.

Higgins se disse surpreso ao 
topar com o executivo, semanas 
atrás, a caminho de uma de suas 
aulas de ioga. “Como é que você 
não entra em pânico?”, diz ter 
perguntado Higgins.

Imperturbável, Sinofsky che-
gou a convencer o amigo a com-
prar um Surface. 

É hora da verdade para o 
gênio por trás do Windows

Steven Sinofsky já salvou o sistema operacional da Microsoft antes. Será que sua mágica voltará a funcionar?
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Empresas, p. B10.




