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Yahoo compra
aplicativo
Stamped

● Junto com o lançamento da
nova versão do Windows, a Micro-
soft também começou a vender
seu próprio tablet, em uma clara
tentativa de fazer concorrência à
Apple e ao iPad, atual líder de
mercado. A versão de lançamen-
to do Surface, o nome do tablet
da empresa de Bill Gates, terá
instalada uma edição modificada
do Windows 8 chamada RT. Isso
quer dizer que o tablet não roda-
rá versões padrão de programas
Windows, apenas aplicativos cria-
dos exclusivamente para esse
sistema operacional e vendidos
na nova loja online da Microsoft.

O Surface terá preços, nos Es-
tados Unidos, a partir de US$
499 – o mesmo que os modelos
mais recentes dos iPads em ta-
manho padrão. A tela de 10,6 po-
legadas (26,9 centímetros na dia-
gonal) é apenas um pouco maior
que a do iPad. A chegada do novo
tablet às lojas estava prevista
para 0h de hoje (o Brasil ficou de
fora do lançamento). Mas o apa-
relho não será vendidos em to-
das as lojas do ramo. Apenas na
rede de lojas da própria Micro-
soft ou por meio do site da empre-
sa. O prazo mais otimista para
entrega das encomendas online
varia de uma a duas semanas.
Uma versão do Surface com o
Windows 8 Pro – que aceitará
programas comuns da Microsoft
– deve chegar ao mercado den-
tro de alguns meses. / AGÊNCIAS

SAN FRANCISCO

Em meio ao ruído e empolgação
gerados pelo lançamento do
iPad mini nesta semana, a Apple
também apresentou novos com-
putadores Mac.

A renovação da linha pode aju-
dar a revitalizar um componente
importante na seleção de produ-
tos da empresa que, embora não
registre os patamares de cresci-
mento dos últimos anos, ainda

responde por 14% de sua receita
e apresenta número de fazer in-
veja à concorrência.

O balanço da empresa em seu
quarto trimestre fiscal, divulga-
do ontem, mostra que o cami-
nho para convencer os clientes a
comprar laptops é ladeira acima.
As vendas da linha Mac subiram
1% entre julho e setembro, para
4,9 milhões de unidades. O lucro
no período, que subiu 24%, para
US$ 8,2 bilhões, veio abaixo das
expectativas de analistas.

A linha Macintosh, criada dé-
cadas atrás e agora obscurecida
em termos de faturamento e in-
teresse da mídia pelos populares
iPhone e iPad, ajudou a recolo-
car a Apple no caminho da lucra-
tividade, mas tem registrado es-

te ano os piores resultados para
a linha desde 2009. Com a reno-
vação da sua linha de computa-
dores pessoais, a companhia fun-
dada por Steve Jobs tenta evitar
que esses produtos virem “coisa
do passado” e registrem queda
nas vendas, como já vem ocor-
rendo com o iPod. As vendas do
aparelho de som da Apple caí-

ram 19% no último trimestre. En-
tre os atuais produtos da marca,
só o iPhone tem acompanhado
as projeções de vendas.

Tecnologia. Na terça-feira, a
Apple mostrou um novo iMac,
mais enxuto, e um laptop com
tela de 13 polegadas muito me-
lhorada, o que prepara o terreno

para um novo fôlego nas vendas
desse produto.

Alguns meses atrás, a Apple já
tinha lançado uma nova versão
do MacBook Air, produto que
analistas dizem ter inspirado
mais de 20 modelos de concor-
rentes. As novidades devem dis-
putar o mercado de “ultra-
books” e já deverão vir com o no-

vo sistema operacional da Micro-
soft, o Windows 8, instalado.

A Apple continua a deter a ter-
ceira posição no mercado norte-
americano de computadores,
atrás de HP e Dell. Mas o preço
de elite do Mac, acima de US$
1.000, e a margem de lucro avan-
tajada que o modelo propicia, sig-
nificam alta no crescimento da
receita e beneficiam os resulta-
dos da empresa.

“Os preços e o conjunto de re-
cursos oferecido pelo novo iMac
representam uma combinação
atraente, e não surpreenderia
que obtivesse fortes vendas nos
próximos trimestres”, disse Ben
Reitzes, analista do banco Bar-
clays. / REUTERS

NOVA YORK

Uma reportagem publicada pelo
The New York Times (e reprodu-
zida pelo Estado), que classifi-
cou o BlackBerry como a “ovelha

negra dos smartphones”, com ca-
sos de usuários que se diziam en-
vergonhados de usar o aparelho
em público, motivou o envio de
uma carta do presidente da em-
presa fabricante do aparelho, a
Research In Motion (RIM),
Thorsten Heins.

“Com mais de 80 milhões de
clientes globalmente, a Black-
Berry está crescendo e permane-
ce como um dos smartphones
mais populares do mundo. Eu
acabei de visitar subsidiárias e

parceiras em todas as partes do
mundo, e eles me dizem que há
milhões de fãs do BlackBerry em
todos os mercados”, afirmou o
executivo no texto.

Um dos argumentos do presi-
dente da RIM em favor do apare-
lho é o fato de ele ser usado prin-
cipalmente por empresas por
causa de sua confiabilidade. “A
BlackBerry continua líder (nes-
se segmento). É por isso que
90% das companhias presentes
na lista Fortune 500 – das maio-

res empresas do mundo – utili-
zam o aparelho.” Após a publi-
cação da reportagem, no dia
16, Heins diz ter recebido con-
tínuas mensagens de apoio de
seus clientes.

Novidades. Heins diz que a
próxima geração do Black-
Berry, a ser lançada no início
de 2013, deverá trazer avan-
ços em relação a aplicativos.
“É bem verdade que algumas
companhias impõem restri-
ções ao acesso de certos apli-
cativos por razões de seguran-
ça, mas exemplos como o
Yelp e o Open Table já estão
disponíveis entre os cerca de
100 mil aplicativos listados na
loja BlackBerry AppWorld.”

é a estimativa feita pela revista ‘Forbes’ para os investimentos da Microsoft
na campanha de lançamento do novo sistema operacional Windows 8

Com novos modelos,
Apple busca reanimar
vendas da linha Mac

Executivo defende BlackBerry e
promete avanço em aplicativos

US$ 1,5 bi
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Para a Microsoft,
novo sistema cria
experiência ‘única’
No Brasil, preço de migração para o Windows 8 Pro, para quem
tem o Windows XP, Vista ou 7, será de R$ 69 até janeiro de 2013

Empresa começa a
vender o Surface,
seu rival para o iPad

Vendas de computadores
da empresa subiram só
1% no quarto trimestre
fiscal, quando o lucro
foi de US$ 8,2 bilhões

Após ser classificada de
‘ovelha negra dos
smartphones’ pelo ‘NYT’,
marca promete nova
geração no início de 2013

Adaptação. Jornalista testa o Surface: porta de entrada da Microsoft no mundo dos tablets

Aposta. Phil Schiller, da Apple, apresentou a nova geração dos computadores esta semana

O Yahoo informou ontem que
comprou uma empresa start-up
da área móvel. Esse é o primeiro
passo da nova presidente execu-
tiva da empresa, Marissa Mayer,
para reestruturar a companhia
pioneira da internet.

O Stamped, um aplicativo cria-
do há dois anos que permite aos
seus usuários compartilharem
restaurantes e músicas favoritos
em seus smartphones, foi adqui-
rido pela empresa por um valor
não divulgado.

Em um blog, os cofundadores
do Stamped escreveram que o
Yahoo vai encerrar o produto
até o final do ano e que a equipe
irá trabalhar em algo “grande,
móvel e novo”.

“Como ex-funcionários do
Google, todos nós trabalhamos
juntos e somos grandes fãs de
Marissa. Então, quando surgiu
uma oportunidade de nos tornar-
mos parte da equipe do Yahoo!,
aceitamos”, dizia o post no blog.

Ex-executiva do Google, Ma-
rissa assumiu a presidência do
Yahoo em julho. Na conferência
de resultados do terceiro trimes-
tre do Yahoo, na segunda-feira,
ela afirmou que sua prioridade
era criar uma estratégia móvel
coerente para a companhia.

Nayara Fraga

O novo sistema operacional
Windows 8, lançado ontem pe-
la Microsoft, é a aposta da em-
presa para tentar recuperar o
espaço perdido para Apple e
Google. O sistema tem uma in-
terface composta por blocos
dinâmicos – similar à vista ho-
je em tablets e smartphones
como iPhone e Galaxy S III.

“Quando a gente combina o
Windows 8 com o nosso navega-
dor Internet Explorer 10 e com a
tela touch (sensível ao toque), is-
so cria uma experiência única”,
disse o presidente da Microsoft
no Brasil, Michel Levy. O executi-
vo abriu o evento de lançamento
da plataforma em São Paulo, que
ocorreu paralelamente ao de ou-
tros países. O tablet Surface, pri-
meiro equipamento da empresa
de software, foi exibido em Nova
York, mas ficou de fora da apre-
sentação brasileira. A compa-
nhia não divulgou a data de che-
gada do produto ao País.

Para apresentar as virtudes do
Windows 8 em São Paulo, a Mi-
crosoft também usou um toque
de pirotecnia no evento. Além da
participação da apresentadora
Didi Wagner, do músico MV Bill
e do humorista Felipe Andreoli,
que mostraram como usar o sis-
tema operacional, fogos foram
lançados ao palco quando a com-
panhia anunciou o preço de R$
69 para a atualização para Win-
dows 8 Pro (versão aprimorada)
via download – até 31 de janeiro
de 2013. Ela pode ser feita pelos

usuários de versões originais de
Windows XP, Vista ou 7, por
meio do site windows.com.br.
No varejo, o software está com
preço promocional de R$ 269.

Na esperança de ver um entu-
siasmo que impede os consumi-
dores de ir para a cama antes da
meia-noite, no estilo Apple, a Mi-
crosoft fechou parceria com lo-
jas em São Paulo e em Belo Hori-
zonte. Elas abriram as portas à 0
hora de hoje para a venda do Win-
dows e de computadores que ro-
dam o sistema.

Dimensão. “É o maior produto

já lançado pela Microsoft”, disse
o vice-presidente de marketing
para consumo da companhia,
Chris Capossela. Segundo a re-
vista Forbes, a campanha que a
Microsoft preparou para o lança-
mento do Windows 8 tem custo
estimado em cerca de US$ 1,5 bi-
lhão. Os executivos da Micro-
soft não quiseram comentar o as-
sunto.

Durante o evento, a empresa
destacou a experiência de uso da
plataforma em notebooks cujas
telas se desprendem do teclado.
Assim, elas podem ser usadas
também como tablets.

● Decepção

4,9 milhões
de computadores pessoais
foram vendidos pela Apple,
abaixo das expectativas de
analistas, que previam 5,1
milhões de unidades no período
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.




