
A Microsoft confirmou final-
mente a data para o fim do
MSN, um dos serviços pioneiros
de mensagem instantâneas. Na
terça-feira, a empresa começou
a informar os usuários do Win-
dows Live Messenger que o ser-
viço será extinto em 15 de mar-
ço. Até esta data, os usuários de-
vem integrar suas contas do
Windows Live Messenger com
o Skype, que foi adotado pela
Microsoft como serviço princi-
pal para comunicação. A empre-
sa anunciou o fim do serviço em
dezembro de 2012.

Além do email com a data pa-
ra o fim do MSN, a Microsoft já
está orientando os usuários so-
bre o processo de migração para
o Skype. Há ainda um link que
leva o usuário para o site do
Skype, para que ele possa inte-
grar entre as duas contas.

Segundo a Microsoft, a partir

de 15 de março as pessoas que
utilizam o aplicativo do MSN
Messenger não poderão mais
acessar o serviço e só terão a op-
ção de migrar para o Skype. Se
o usuário tentar fazer login no
Messenger, uma notificação
aparecerá e iniciará um assisten-
te de instalação que baixará o
Skype ao mesmo tempo que de-
sinstala o MSN Messenger.

Fim de uma era
O serviço de mensagens instan-
tâneas da Microsoft surgiu em
1999. Inicialmente,
o MSN Messenger
foi um dos concor-
rentes do ICQ, co-
municador instantâ-
neos mais popular
da época. Gradual-
mente, o MSN des-
bancou o ICQ e pas-
sou a ser a ferramen-
ta mais popular de mensagens
instantâneas.

Entretanto, na segunda meta-
de dos anos 2000, o MSN passou
a enfrentar a concorrência de
outro mensageiro de peso, o
Gtalk, do Google. Alguns anos

depois, o MSN Messenger pas-
sou a concorrer também com o
Facebook, que criou um sistema
próprio de mensagens para seus
usuários. Atualmente, o serviço
tem cerca de 100 milhões de
usuários ativos, segundo infor-
mação da própria Microsoft di-
vulgada no site TheNextWeb.

Pacote de mudanças
O anúncio do fim do MSN Mes-
senger é o terceiro das mudan-
ças radicais que a Microsoft
vem fazendo em seu portfólio

de produtos. Em ju-
lho, a empresa
anunciou um novo
serviço de e-mail, o
Outlook.com , que
ganhou novos re-
cursos, mais moder-
nos, para concorrer
com o Gmail. O pro-
duto substituirá o

Hotmail, serviço de e-mail gra-
tuito da Microsoft nos próximos
meses, mas a empresa ainda
não anunciou a data de fecha-
mento da plataforma.

Neste ano, a empresa tam-
bém lançou o Windows 8 , nova

versão de seu sistema operacio-
nal, que chegou ao mercado
com uma nova interface, radi-
calmente diferente do Windo-
ws 7. Com o novo produto, a em-
presa tenta atender ao mercado

de tablets, já que a nova interfa-
ce é otimizada para telas sensí-
veis ao toque, ao mesmo tempo
em que mantém uma interface
desktop para aplicativos de pro-
dutividade. ■

A Samsung Electronics, líder
mundial no mercado de smar-
tphones, está planejando dois
grandes passos em 2013: ofere-
cer mais conteúdo móvel e avan-
çar mais rápido no segmento
corporativo, dominado pela Re-
search in Motion (RIM).

A companhia sul-coreana es-
tá investindo em aparelhos para
usuários corporativos, que têm
maior necessidade de seguran-
ça e confiabilidade do que os
usuários comuns. Ao explorar
esse segmento, a Samsung está
se valendo as dúvidas quanto à
sobrevivência do Blackberry,
cuja fabricante se esforça para
retomar o crescimento.

As ambições da Samsung no
mercado empresarial avança-
ram justo agora que o principal
modelo de smartphone da com-
panhia, o Galaxy S III, recebeu
os certificados de segurança ne-
cessários da parte de compa-
nhias, disse o vice-presidente
de produtos da Samsung Mobile

USA, Kevin Packingham.
A RIM está se preparando pa-

ra lançar neste trimestre a nova
geração de aparelhos, os Black-
berry 10, mas o futuro continua
incerto. Os executivos começa-
ram a explorar o uso de outros
celulares, como os da Apple ou
da Samsung.

“O mercado empresarial está
subitamente bem aberto”, afir-
mou Packingham em entrevista
durante a feira Consumer Electro-
nics Show, em Las Vegas. “Eles
querem algo que integre o que es-
tão fazendo aos seus sistemas. A
Samsung está investindo nisso.”

“É o nosso foco há muito tem-
po, mas os produtos agora evo-
luíram para que realmente pos-
samos aproveitar esse aspecto”,
ele disse. “Sabíamos que tínha-
mos de desenvolver mais apare-
lhos de tecnologia para entrar
com sucesso no mercado empre-
sarial. O que realmente nos deu
vantagem foi termos o poder do
GS3”, acrescentou. A Samsung
em 2012 ultrapassou a Apple co-
mo maior fabricante mundial
de smartphones, com varieda-
de muito maior de celulares,
oferecidos em diferentes faixas
de preços e populares nos mer-
cados emergentes. ■

Na feira CES 2013, que está sen-
do realizada na cidade de Las Ve-
gas (EUA), chamou a atenção o
fato de as duas principais fabri-
cantes de TVs com Google TV, a
LG e a Sony, dedicam espaços tí-
midos ao sistema nos estandes.

A LG anunciou sete novos mo-
delos com Google TV para este
ano, mas no estande da empresa
o sistema é exibido apenas em
um aparelho, em uma área discre-
ta. A situação se repente no estan-
de da Sony, dominado pelas no-
víssimas TVs Ultra HD da marca.

As versões iniciais do Google
TV foi criticada por ser compli-
cada de usar e exigir controles
remotos desengonçados. Esses
problemas foram aos poucos so-
lucionados pelos fabricantes de
hardware, que criaram contro-
les mais confortáveis.

Mas a concorrência do Google
TV vem dos próprios fabricantes

de hardware, que vêm dando
mais destaque a seus próprios sis-
temas interativos de televisão.

Aplicativos
Um dos diferenciais do Google
TV em relação aos concorrentes
é a grande quantidade de aplica-
tivos. O sistema tem acesso à
Google Play, loja de aplicativos
do Android, e pode rodar muitos
aplicativos criados originalmen-
te para o sistema para celulares.

Mas esta vantagem também
pode ser diminuída em breve
com a evolução da Smart TV
Alliance , aliança voltada para a

criação de um padrão único pa-
ra criação de aplicativos. Essa
iniciativa vem ganhando força
e, na CES 2013, recebeu o apoio
oficial da Panasonic, que agora
se une ao consórcio que já inclui
LG, Toshiba e Philips.

Com o avanço da Smart TV
Alliance, mesmo aparelhos de
fabricantes com pouca tradição
em aplicativos, como Toshiba e
Panasonic, devem ganhar mais
aplicativos em um futuro breve,
diminuindo sua distância para o
Google TV neste quesito. ■ * O

jornalista viajou a Las Vegas (EUA) a
convite da Panasonic
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