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INTERNACIONAL

O banco RBS, controlado pelo 
governo britânico, fez um 
acordo com autoridades dos 
EUA e do Reino Unido para 
pagar US$ 610 milhões em 
multas relativas à acusação de 
participar de um esquema de 
manipulação da taxa interban-
cária de juros Libor.

A Biogen, firma de biotecno-
logia dos EUA, fechou acordo 
para comprar a participação 
da sua sócia irlandesa Elan na 
produção do medicamento para 
esclerose múltipla Tysabri. O 
negócio, de US$ 3,3 bilhões, é 
considerado arriscado, porque, 
apesar de a droga ser efetiva no 
combate à doença, pode cau-
sar infecção cerebral fatal em 
alguns pacientes.

Os líderes da União Europeia se 
encaminham para aprovar um 
orçamento de 1 trilhão de euros 
(US$ 1,36 trilhão) para um perí-
odo de sete anos que protegerá a 
agricultura e outras áreas tradi-
cionais e evitará um grande salto 
nos gastos. O tema é controverso 
entre países que defendem res-
trições fiscais, como a Alemanha 
e o Reino Unido, e os do sul e do 
leste europeu, que defendem a 
liberação de mais recursos para 
estimular a economia.

A Time Warner anunciou que 
seu lucro no quarto trimestre 
cresceu 51% ante o mesmo 
período de 2011, para US$ 1,2 
bilhão, motivado por cortes de 
custos e o fortalecimento de suas 
redes de televisão, que incluem 
a CNN e a HBO.  A empresa disse 
que tem uma perspectiva oti-
mista para este ano.

A Nasdaq pode fechar um acordo 
com a SEC, a comissão de valores 
mobiliários dos EUA,  para pagar 
US$ 5 milhões por causa dos erros 
que cometeu na abertura de capi-
tal da Facebook, no ano passado. 
O valor representa 1% do total das 
perdas estimadas que causou ao 
mercado. A Nasdaq também ofe-
receu pagar US$ 62 milhões em 
compensações a clientes que tive-
ram perdas ligadas ao incidente.

A Boeing está trabalhando em 
mudanças no projeto das bate-
rias de íons de lítio usadas em 
seus 787 Dreamliner, como parte 
de uma possível correção provi-
sória para que os jatos possam 
voltar a voar enquanto investiga-
dores buscam as causas de falhas 
recentes nas baterias do avião, 
dizem funcionários do governo e 
da indústria a par do assunto.

A britânica GlaxoSmithKline 
anunciou planos para reestru-
turar seu negócio farmacêutico 
na Europa, com a expectativa 
de economizar pelo menos US$ 
1,6 bilhão ao ano até 2016, a um 
custo de 1,5 bilhão de libras. A 
empresa, a maior farmacêutica 
do Reino Unido em volume de 
vendas, divulgou queda de 31% 
no lucro de 2012 ante o ano ante-
rior, para US$ 1,3 bilhão . As ven-
das no período recuaram 3,5%.

A Liberty Global, empresa ame-
ricana de TV a cabo, confirmou 
a compra da britânica Virgin 
Media. O negócio, de US$ 16 
bilhões, cria um concorrente 
mais forte para a líder de mer-
cado BSkyB, que tem como acio-
nista majoritário a News Corp., 
que publica oWSJ.

REGIONAL

A YPF está buscando parce-
rias no Oriente Médio. Miguel 
Galuccio, diretor-presidente da 
petrolífera estatal argentina, reu-
niu-se ontem com investidores 
e petrolíferas nos Emirados Ára-
bes. Ele disse à agência Dow Jones 
que executivos da Dragon Oil, de 
Dubai, podem visitar a Argentina  
em breve para discutir a produ-
ção conjunta de petróleo e gás. 

O Equador anunciou ontem que  
está prestes a receber US$ 1,4 
bilhão do Banco de Desenvolvi-
mento da China. Os fundos fazem 
parte de um empréstimo de US$ 
2 bilhões que o país fechou com o 
banco em dezembro, com prazo 
de oito anos e juros de cerca de 
7% ao ano. A China se tornou a 
maior fonte de financiamento 
do país andino, num esforço de 
garantir recursos petrolíferos.

A Syngenta vai investir US$ 77 
milhões no Brasil para ampliar 
sua produção de sementes de 
milho. A empresa suíça infor-
mou que espera quadruplicar 
até 2015 sua capacidade anual 
no país, para 1,6 milhão de sacas.

A Gol planeja captar US$ 300 
milhões em títulos de dívida de 
dez anos, disse um banqueiro a 
par da operação à agência Dow 
Jones. A emissão será em nome 
da sua subsidiária VRG Linhas 
Aéreas e os recursos, usados para 
pagamento de dívidas. Um porta-
voz da Gol não quis comentar.

A produção de cobre no Peru, 
um dos maiores produtores 
mundiais do metal, deve crescer 
14% este ano em razão de novos 
projetos, segundo estimativa do 
Scotiabank.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Shira Ovide, Greg Bensinger  
e Amir Efrati 
The WallStreet Journal

A Google Inc., a Microsoft 
Corp. e a Amazon.com Inc. estão 
brigando entre si pela lideran-
ça do mercado de dispositivos 
móveis e de buscas na inter-
net. A última frente de batalha 
nessa guerra é invisível: poder 
de computação.

A Microsoft e a Google estão 
tentando cada vez mais derrubar 
a Amazon no lucrativo negócio 
de aluguel de armazenamento 
de dados e processamento para 
milhares de empresas.

A Amazon domina o mercado 
por meio da sua unidade Ama-
zon Web Services, ou AWS, que 
ajuda as empresas a lidar com 
tarefas digitais, como as trans-
missões pela internet dos filmes 
sob demanda da Netflix Inc. e as 
análises de registros de aciden-
tes automobilísticos da Validus, 
uma consultoria de seguros.

Agora, a Amazon está tentan-
do vender os serviços da AWS 
para muitas grandes empresas 
que são o ganha-pão da Micro-
soft, enquanto a Microsoft e a 
Google procuram tomar da AWS 
as empresas iniciantes que têm 

sido as melhores clientes dela.
Pelo caminho, elas estão rou-

bando funcionários umas das 
outras, baixando preços, critican-
do as rivais e subvertendo velhas 
estratégias para controlar uma 
das áreas de maior crescimento 
do setor de tecnologia, conheci-
da como “serviços na nuvem”.

“As grandes guerras tecno-
lógicas estão se expandindo 
para quase todas as áreas de 
negócios e os serviços na nuvem 
são o campo de batalha mais 
recente”, disse Bill Coughran, 
ex-vice-presidente de engenha-

ria da Google que hoje trabalha 
na Sequoia Capital, empresa 
de capital de risco. “A Amazon 
conquistou os corações e as 
mentes dos desenvolvedores, 
mas a Google e a Microsoft vêm 
ganhando terreno.”

A Firebase, uma empresa ini-
ciante de software de San Fran-
cisco, têm se beneficiado com 
essa batalha. Quando a Firebase 
saiu do papel, a Amazon lhe ofe-
receu US$ 12.000 em créditos 
de serviços na AWS. Outra con-
corrente, a Rackspace Hosting 
Inc., ofereceu US$ 36.000 em 
serviços gratuitos. A Firebase 
também recebeu propostas da 
Microsoft e da Amazon através 
de um dos investidores dela, a 
New Enterprise Associates, caso 
ela ou outra empresa apoiada 
pela NEA escolhesse seus servi-
ços na nuvem.

James Tamplin, um dos funda-
dores da Firebase, disse que a sua 
firma optou pela AWS “em grande 
parte porque a Amazon tem uma 
infraestrutura mais avançada”.

A Firebase hoje paga à Ama-
zon mensalmente. Assim, quan-
do as pessoas navegam no site de 
serviços da Firebase, são os com-
putadores da AWS — e não os da 
própria Firebase — que fazem 

o processamento. Tamplin não 
quis revelar quanto paga para a 
AWS. Mas a consultoria McKin-
sey & Co. calculou recentemente 
que a compra e a manutenção de 
um pequeno servidor custaria à 
empresa cerca de US$ 31,55 por 
mês, enquanto uma estrutura 
semelhante no serviço na nuvem 
da AWS ou de suas rivais custaria 
em média US$ 16,06 por mês.

A Amazon, a Microsoft e a Goo-
gle não revelam a receita obtida 
com seus produtos na nuvem, 
mas a empresa de pesquisa 
IDC estima que os serviços “na 
nuvem pública” estão entre as 
áreas de tecnologia da informa-
ção de crescimento mais rápido, 
com um mercado total de US$ 40 
bilhões no ano passado.

A Amazon possui uma partici-
pação de cerca de 70% da fatia do 
mercado de serviços de aluguel 
de capacidade e processamento 
de dados na nuvem pública, esti-
ma a Forrester Research. A AWS 
gera US$ 2 bilhões ou mais em 
faturamento anual com esses 
serviços, de acordo com estima-
tivas de Wall Street.

Há mais do que dinheiro em 
jogo. Com os serviços na nuvem, 
a Amazon, a Microsoft e a Google 
estão também competindo para 

ganhar a lealdade dos desen-
volvedores de software e atrair 
empresas que comprem mais ser-
viços delas ao longo do tempo.

Por anos, a Amazon reinou 
praticamente sozinha no setor de 
computação em nuvem depois 
de ter lançado a AWS, em 2006, 
dando a ela a chance de cons-
truir  liderança num mercado em 
ascensão. O crescimento da AWS 
também foi ajudado pelo boom 
de novas firmas de tecnologia 
como a Zynga Inc., que concluiu 
que seria mais simples e barato 
deixar a Amazon administrar os 
softwares e os servidores que pre-
cisava para operar.

Em meados do ano passado, 
entretanto, a guerra na nuvem 
esquentou. Em junho, a Micro-
soft reformulou seus serviços 
na nuvem, chamado Windows 
Azure, e acrescentou alguns 
pequenos atrativos semelhan-
tes aos da AWS, como a possibi-
lidade de alugar mais compu-
tadores flexíveis “virtuais”, que 
adicionam uma potência extra 
a custo baixo.

No mesmo mês, a Google, que 
já havia se aventurado antes no 
mercado de serviços na nuvem, 
lançou o serviço Google Compu-
te Engine para permitir que as 

empresas rodem seus aplicati-
vos de internet em computado-
res administrados pela gigante 
de buscas na internet.

As empresas começaram ime-
diatamente uma guerra de pre-
ços. Dentro de uma semana, no 
ano passado, a Google anunciou 
que estava baixando os preços 
de armazenamento de dados 
em cerca de 20%, para uma tarifa 
inicial mensal de nove centavos 
e meio por gigabyte. A Amazon 
rapidamente equiparou a oferta 
inicial à da Google, induzindo 
esta a anunciar mais cortes.

A Microsoft imitou suas con-
correntes alguns dias depois e 
anunciou que estava cortando 
as tarifas do Azure para níveis 
parecidos aos das suas rivais. 

A Amazon afirmou que redu-
ziu os preços do AWS 25 vezes na 
sua história.

De sua parte, a Google se baseia 
em seu histórico de sucesso. 
“Nossos serviços contam com 
toda a infraestrutura que desen-
volvemos ao longo dos últimos 
14 anos e que é usada pelo Goo-
gle, pelo YouTube [...] e nós esta-
mos disponibilizando isso para 
outros”, diz Shailesh Rao, que 
comanda a equipe de “platafor-
ma na nuvem” da Google.

Gigantes da tecnologia partem para a guerra na nuvem

The Wall Street Journal
Nota: Estimativas de dez. de 2012            Fonte: Gartner Inc. 
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The Wall Street Journal

 Ao contribuir para a compra 
da Dell, a Microsoft Corp. está 
apostando US$ 2 bilhões que 
pode ajudar um dos seus maiores 
clientes sem irritar os demais. 

A gigante do software afir-
mou que seu objetivo é apoiar 
as empresas de internet que a 
ajudam a vender seus produtos 
e serviços. Ela pagou à Yahoo 
Inc. para promover seu motor 
de buscas Bing e injetou bilhões 
para colocar seu software nos 
smartphones da Nokia Corp.. 

O empréstimo à terceira maior 
fabricante de computadores do 
mundo é uma pequena aposta 
financeira para a Microsoft, que 
no fim do ano tinha um caixa de 
US$ 68,3 bilhões em dinheiro e 
investimentos de curto prazo 
e todo mês gera cerca de US$ 2 
bilhões em dinheiro. 

Mas, como credora da Dell, a 
Microsoft talvez acabe azedando 
seu relacionamento com outras 
parceiras de hardware. Este é um 
risco que a criadora do Windows 
vem correndo cada vez mais para 
atingir suas metas de negócios, 
depois de ter ficado para trás no 
rápido crescimento do mercado 
de novos computadores como 
tablets e smartphones.

A Microsoft desagradou 
alguns fabricantes de PCs no 
ano passado ao lançar seu pri-
meiro computador próprio, o 
Surface. Agora, a empresa terá 
que abrandar os temores de que 
vá favorecer a Dell em detrimen-
to de outros fornecedores de 
PCs, como Hewlett-Packard Co., 
Lenovo Group Ltd. e Acer Inc.

    Desde o lançamento do Sur-
face, a HP e a Lenovo começaram 
a fazer laptops que rodam pro-
gramas da Google Inc. Alguns 
analistas disseram que a compra 
da Dell dará aos fabricantes de 
PCs um poder maior para nego-
ciar licenciamentos mais vanta-
josos com a Microsoft.

“A Microsoft entrou num novo 
território quando criou o Surface 
e sua relação com outros fabri-
cantes de PCs nunca mais será a 
mesma”, disse Brad Silverberg, 
um investidor de capital de risco 
e ex-executivo da Microsoft.

A Microsoft afirmou na terça-
feira que está “comprometida 
com o sucesso no longo prazo 
de todo o ecossistema de PCs e 
“continuará procurando opor-
tunidades para apoiar parceiros 
empenhados em inovar e desen-
volver negócios [...] na platafor-
ma da Microsoft”. Um porta-voz 
da empresa não quis fazer mais 
comentários. 

O diretor financeiro da Dell, 
Brian Gladden, disse ao The Wall 
Street Journal que a Microsoft 

está comprometida com a indús-
tria de PCs em geral e em ajudar a 
Dell. Em documentos submetidos 
aos reguladores, a Dell reafirmou 
seu compromisso com o negócio 
de PCs, declarando que ele “é fun-
damental para nossos modelos 
financeiros e de fluxo de caixa”. 

A Microsoft não terá influên-
cia direta na administração ou 
supervisão da Dell. O investi-
mento da Microsoft, que pessoas 
a par do assunto descreveram 
como semelhante a um emprés-
timo a juros altos, não contempla 

nenhuma cadeira no conselho 
de administração, participação 
acionária ou outro envolvimento 
formal na estratégia da Dell.   

Outros fabricantes de PCs 
não quiseram comentar sobre 
o papel da Microsoft no fecha-
mento de capital da Dell, embo-
ra tenham indicado que a ope-
ração ajudaria seus negócios. “A 
Dell tem um duro caminho pela 
frente”, afirmou a concorrente 
HP, observando: “Os clientes da 
Dell estarão agora ansiosos por 
explorar alternativas”.   

A Lenovo declarou: “Estamos 
muito concentrados nos nossos 
produtos, clientes e operações em 
geral para nos distrairmos com 
manobras financeiras e grandes 
mudanças estratégicas”. 

O diretor-presidente da Dell, 
Michael Dell, consultou primeiro 
o conselho da empresa sobre o 
fechamento de capital em agos-

to. A Microsoft havia considerado 
participar do negócio em dezem-
bro ou antes, mas só se juntou às 
discussões mês passado a pedido 
da Silver Lake Partners, a firma de 
investimento em participações 
que liderou a compra da Dell. 

Nem a Silver Lake nem a Dell 
precisavam do dinheiro da Micro-
soft para completar a compra de 
US$ 24,4 bilhões, segundo uma 
pessoa familiarizada com o acor-
do. Mas, na esteira da polêmica 
do Surface, a Silver Lake queria 
garantir uma ligação forte entre a 
Microsoft e a Dell, disse a pessoa.  

As opções eram  pegar mais 
US$ 2 bilhões em empréstimos de 
juros altos ou trazer a Microsoft 
como “um investidor passivo” 
que estaria “emocionalmente e 
financeiramente comprometi-
do” com o futuro da Dell, disse 
uma pessoa a par do assunto. 

Alguns analistas disseram que 
o investimento na Dell é uma 
aposta inteligente da Microsoft 
para manter no jogo uma par-
ceira importante, que tem um 
interesse absoluto no seu sistema 
operacional Windows. A Dell res-
ponde por cerca de um em cada 
dez computadores que rodam 
o Windows. A Dell tem também 
um papel importante no setor 
de equipamentos de informática 
para empresas, como servidores, 
para os quais a Microsoft tam-
bém vende software.  

“A marca Windows, da Micro-
soft, só será forte se suas parcei-
ras [fabricantes de hardware] 
também forem”, disse Patrick 
Moorhead, diretor-superinten-
dente da firma de pesquisa Moor 
Insights & Strategy.

  O diretor-presidente da Micro-
soft, Steve Ballmer, tem uma rela-
ção profissional e pessoal de longa 
data com Michael Dell. A Dell, que 
é sediada em Round Rock, Texas, 

se manteve calada enquanto 
outras fabricantes de PC critica-
vam publicamente a estratégia da 
Microsoft ou o ritmo das vendas 
do Windows 8, a versão atualiza-
da do sistema operacional que a 
Microsoft lançou em meados do 
ano passado para ajudar a levar a 
empresa e suas parceiras dos PCs 
ao mercado de tablets.  

Mas, se os acionistas aprovarem 
a compra da Dell, não há garan-
tias de que a empresa permaneça 
amarrada ao software da Micro-
soft, disse uma pessoa a par do 
negócio. Alguns analistas acre-
ditam que a Dell talvez descarte 
o Windows e decida fazer mais 
computadores, tablets, celulares 
e servidores que rodam software 
de concorrentes como o Chrome 
e o Android, da Google. 

Uma porta-voz da Google não 
quis comentar. 

Um bom sinal para a Microsoft 
seria um investimento que ela 
realizou antes numa fabricante 
de computador e que foi pro-
veitoso para ambas. Em 1997, a 
Microsoft anunciou que iria com-
prar US$ 150 milhões em ações da 
Apple Inc. para dar um empurrão 
na então debilitada empresa. O 
negócio pôs fim a uma amarga 
batalha jurídica para determinar 
se a Microsoft havia ou não copia-
do os computadores da Apple. A 
partir de 2000, a Microsoft ven-
deu suas ações da Apple com um 
lucro considerável. 

“A Microsoft já mostrou que 
tem capacidade para ser um 
investidor inteligente e atingir 
metas estratégicas desde que 
fez o investimento na Apple” e 
outros, disse o diretor-presiden-
te da Liberty Media Corp., Greg 
Maffei, que, como diretor finan-
ceiro da Microsoft na época, 
negociou o acordo com a Apple. 

(Colaborou Ben Worthen.)

Microsoft faz aposta delicada 
para levantar indústria de PCs 

BLOOMBERG NEWS

Steve Ballmer, líder executivo da Microsoft. A empresa vem injetando dinheiro em firmas que sustentam o Windows 

Ao investir na Dell, 
a Microsoft corre o 
risco de azedar sua 
relação com outros 
fabricantes de PCs
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