
O presidente-executivo da Mi-
crosoft, Steve Ballmer, exaltou,
na assembleia anual de acionis-
tas, as inovações e o desempe-
nho financeiro da companhia,
mas admitiu que ela deveria ter
agido mais rápido para entrar
no crescente mercado de ta-
blets, que a Apple domina.

Atualmente presidente de
conselho, Bill Gates foi um dos
primeiros a propor aparelhos
com as dimensões de um tablet,
mais de 10 anos atrás, mas a Mi-
crosoft não conseguiu desenvol-
ver um produto que funcionas-
se tão bem quanto o iPad. Gates
manteve o silêncio durante to-
da a assembleia, que atraiu cer-
ca de 450 acionistas.

“Estamos inovando na apro-
ximação de hardware e softwa-
re”, disse Ballmer, responden-
do sobre o atraso em relação à
Apple. “Talvez devêssemos ter
feito isso mais cedo”, admitiu.

Um mês atrás, a Microsoft
lançou o tablet Surface — o pri-
meiro computador com a mar-
ca da empresa —, mas ainda
não divulgou números de ven-
das. No mercado de tablets, “só
vemos perspectivas de cresci-
mento”, disse Ballmer, o que
equivale a admitir que a presen-
ça da companhia nele até agora
era zero.

“Estou satisfeito com o nosso
nível de inovação”, acrescen-
tou o executivo.

Ballmer ressaltou que os
smartphones que usam Windo-
ws Phone estão vendendo qua-
tro vezes mais do que no mes-
mo período do ano passado.

A Microsoft nunca deu núme-
ros sobre as vendas dos celula-
res com Windows, fabricados
principalmente por Nokia, Sam-
sung Electronics e HTC.

O Windows detém entre 2%
e 4% do mercado mundial de
smartphones, de acordo com di-
versas fontes do setor. A presen-
ça da Microsoft nele não cresce-
rá na mesma proporção das ven-
das, já que os embarques dos
modelos concorrentes — espe-
cialmente os que usam Google
Android — também estão cres-
cendo muito.

Ballmer respondeu a pergun-
tas de diversos acionistas que
queriam explicações para o bai-
xo preço das ações da compa-

nhia, atrás de Apple e Google
nos últimos anos.

“Entendo sua posição”, disse
a um dos acionistas, para decla-
rar em seguida que a Microsoft
fez “um trabalho fenomenal
em expandir o volume de ven-
da de produtos” e que o foco era
lucrar com esse crescimento.
Vários acionistas na reunião elo-
giaram os executivos por como
eles fizeram a companhia cres-
cer e a administram.

Apesar da Microsoft ser uma
das empresas mais antigas no ra-
mo da informática que ainda
consegue se manter entre as
maiores companhias do mun-
do, seus lançamentos por vezes
não conseguem fazer o mesmo
barulho dos lançamentos da Ap-
ple. Mas mesmo assim, a empre-
sa segue investindo em alguns
produtos que não são exatamen-
te sua expertise, como por
exemplo o Surface. ■

A gigante sul-coreana de eletrô-
nicos Samsung Electronics tem
os rivais japoneses na mira com
uma câmera digital acionada pe-
lo sistema operacional Android
que permite que usuários en-
viem fotos rapidamente, e sem
cabos, para sites de rede social.

A câmera Galaxy permite que
usuários se conectem a uma re-
de de telefonia móvel ou Wi-Fi
e enviem fotos e vídeos sem que
precisem conectar o dispositivo
a um computador.

Embora não seja a primeira
câmera com esse recurso a che-
gar ao mercado, o poder finan-
ceiro e de marketing da Sam-
sung sugere que ela possa repre-
sentar a maior ameaça ao domí-
nio japonês no setor de câme-
ras digitais, cuja projeção do
grupo de pesquisa Lucintel é de
que atinja 46 bilhões de dólares
anuais em 2017, liderado por
Canon, Panasonic, Nikon,
Sony e Olympus.

“A Samsung terá problemas
para enfrentar rivais como a Ca-

non e a Nikon no cenário das
marcas de câmeras”, disse Liz
Cutting, analista sênior de pro-
dutos de imagem do grupo de
pesquisa NPD. “Mas, como mar-
ca bem conhecida na arena de
produtos eletrônicos conecta-
dos, a empresa tem uma oportu-
nidade única de transferir a for-
ça de categorias adjacentes para
o mundo das câmeras”.

O grupo sul-coreano, que dis-
puta a liderança no mercado de
eletrônicos móveis com a Ap-
ple, já lidera os mercados mun-
diais de televisores, celulares in-
teligentes e chips de memória.

No ano passado, a Samsung
transferiu o controle de sua divi-
são de câmeras e sistemas digi-
tais de imagens — uma de suas
menores unidades — para JK
Shin, que comanda as opera-
ções móveis, responsáveis por
70% do lucro de US$ 7,4 bilhões
que a empresa anunciou para o
terceiro trimestre. “Nossa divi-
são de câmeras está rapidamen-
te evoluindo... e creio que pode-
rá estabelecer um novo marco
para a Samsung”, afirmou Shin
ontem a em evento de lança-
mento em Seul. “O produto
inaugura um novo capítulo na
comunicação — a comunicação
visual", disse. ■

COMPRAS COLETIVAS

Presidente do Groupon pode se demitir

O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, que enfrenta

pressão pela queda no preço das ações e crescimento menor

da companhia, afirmou que deixaria o cargo se chegasse a pensar

que era o homem errado para tal. Mason, cujo desempenho à frente

da empresa será avaliado por diretores da companhia durante

uma reunião de conselho, disse que seria “estranho” se não fosse

a diretoria não examinasse seu trabalho. Reuters

Samsung reforça
briga em imagem

“Microsoft deveria ter
se adiantado em tablet”
Steve Ballmer admite
que entrada da empresa
no segmento foi tardia
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David Paul Morris/Bloomberg Câmera fotográfica acionada
pelo Android permite envio de
fotos para sites de rede social
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